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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  STRATEGI OG PLAN 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  22.01.2020  

Tid:   11:00  

 

TEMAMØTE/DAGSORDEN: 

11:00 – 12:30  - Politisk verksted - næringspolitisk strategi (Workshop).                                                                          

12:30 – 13: 15 – Lunsj 

13:15 – 13:45 – Orientering – Kraftverket RIK.  

13:45 – 14:00 – Pause 

14:00 – 15:30 – Orientering V/Ass. rådmann Terje Dahlen: 

o Kryss Bredalsveien 

o Status investeringsprosjekter  

o Status planarbeid 

15:30 – 15:45   - Pause 

15:45               - 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. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

1/20 20/200     

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

22.01.2020  

  

 

1/20 15/8783     

  0605_420 Detaljregulering for Kvartal 46 - prinsippsak for videre 

arbeid  

  

 

2/20 17/161     

  439 detaljregulering for Hvervenkastet - 2. gangsbehandling    

 



 

3/20 17/1379     

  Parkeringsstrategi Hønefoss - 431 Områderegulering Hønefoss 

Byplan 

  

 

4/20 17/1379     

  431 Områderegulering Hønefoss - Klage på vedtak    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 14.01.2020 

Kirsten Orebråten 

ordfører 
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Arkivsaksnr.: 20/200-1   Arkiv: 033  

 

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

22.01.2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/20 Strategi og plan 22.01.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsak 19/4328-2 tas til orientering. 

 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 15/8783-36   Arkiv: PLN 420  

 

0605_420 Detaljregulering for Kvartal 46 - prinsippsak for videre 

arbeid  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.01.2020 

1/20 Strategi og plan 22.01.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Arbeidet med 0605_420 detaljregulering for Kvartal 46 tas opp igjen. 

2. Det åpnes opp for et planforslag som omfatter Stangs gate 7, under forutsetning av at 

eksisterende fasade tilbakestilles til opprinnelig stand og bevares. Det tillates 

byggehøyde inntil en etasje over dagens høyde. 

3. Det tillates ikke påbygg på Storgata 13. 

 

 

  

 

Innledning 

Forslag til 420 detaljregulering Kvartal 46 ble fremmet til førstegangsbehandling i 

Formannskapet 2 19.06.2018 sak 22/18, og formannskapet var enig med rådmannen i at videre 

behandling av planforslaget må avvente Områderegulering Hønefoss. Det ble også gitt føringer 

om at planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. 

gangsbehandling av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført.  

 

Planforslaget for Kvartal 46 omfattet blant annet forslag om riving av Stangs gate 7, samt 

påbygg av Storgata 13.  

 

Plan 431 Områderegulering Hønefoss er nå vedtatt og setter nye rammer for arbeidet med 

detaljregulering 420 Kvartal 46. Kvartal 46 utgjør områdereguleringens felt BS2. 

 

I Områderegulering Hønefoss ble Stangs gate 7 innlemmet i hensynssone bevaring kulturmiljø 

sammen med Storgata 11, Norderhovsgaten 19, og Stangs gate 5, 3A, 3B og 1A. Grunnlaget 

for dette var at det er viktig å ta vare på det gjenværende trehusmiljø rundt Fengselet. Denne 

rekken med bygninger fra 1875 – 1900 sør for Fengselet og Stangs gate vestover til Holmboes 

gate er de siste som gjenstår fra denne tiden rundt Fengselet som er et vedtaksfredet anlegg. 

Da Kuben ble utvidet, ble resten av de små trehusene fra denne tiden revet.  
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Opplevelsen av det fredete anlegget (fengselet) er knyttet til konteksten med de gjenværende 

historiske bygårdene som omgir anlegget. Handelsgården i Stangs gate 7 og bygården i 

Norderhovsgate 19 er sentrale hjørnegårder i denne sammenhengen. 

Stangs gate 7 har middels verneverdi (ny registrering i 2018). Det aktuelle kulturmiljøet er av 

lokal verdi, og ikke regional – av den grunn har Fylkeskommunens kulturminnemyndighet i 

forbindelse med oppstart av planarbeid meddelt at de ikke vil motsette seg riving.  

 

Videre utvikling innenfor områdereguleringens hensynssoner er styrt blant annet av 

bestemmelsenes §§ 11.1.1 – 11.1.9. De fleste tiltak innenfor hensynssonene er omfattet av 

plankrav, det betyr at det må vedtas en detaljregulering som hjemler aktuelle tiltak. Innenfor 

felt BS2 medfører ikke plankart og hensynssonebestemmelser at det er forbud mot å rive, men 

spørsmål om riving må tas stilling til i konkret forslag til detaljregulering. I forbindelse med 

detaljregulering må det tas stilling til om bebyggelse kan rives eller ikke. Hvis konklusjonen er 

at bebyggelsen skal vernes, ikke rives, så reguleres bebyggelsen eller kulturmiljøet med tykk 

strek og med bestemmelser som forbyr riving.  

 

Områdereguleringens hensynssonebestemmelser legger også føringer for eventuelle nybygg 

innenfor hensynssonen, slik at det med hensyn til høyde, volum, og detaljutforming tilpasses 

det verneverdige kulturmiljøet rundt, jf. bestemmelsenes § 11.1.5:  

Nybygg kan oppføres innenfor hensynssonene under forutsetning av at områdets kulturmiljø- 

og verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal gis en plassering og utforming mht. størrelse, form, 

materialer, detaljering, farger og lignende som harmonerer og samspiller med den 

eksisterende verneverdige strukturen og bebyggelsen i området. Arkitektonisk uttrykk må være 

tilpasset det verneverdige kulturmiljøet, men bør samtidig være tydelig på at det er en ny 

bygning. 

 

Byer bærer med seg sporene etter historien, både i form av gatenett og eiendomsstruktur, 

bygninger og bygningsmiljøer. Det er disse kulturminnene og kulturmiljøene som karakteriserer 

byen og gir den særpreg og egenart. Kulturarven som byene er bærer av, er også viktig for 

identitet, samhold   og tilhørighet. Den er en ressurs for besøkende og alle som bor i byen, den 

skaper attraktive bymiljøer, og den gir grunnlag for reiseliv og næringsutvikling 

(Riksantikvarens bystrategi).  

 

Ved en vurdering av Stangs gate 7 bør kunne rives bør følgende momenter vurderes:  

 Betydningen av kulturminner og kulturmiljøer. 

 Konsekvensen for kulturmiljøet bygget er en del av.  

 Verdien av dette kulturmiljøet.  

 Opprinnelighet av bygg og miljø. 

 Tilstand  

  

Storgata 13 

Områdereguleringens rammer åpner ikke opp for påbygg på Storgata 13. Dette er gjort med 

tanke på solforhold innenfor hele feltet. I tillegg er det for å ta hensyn til Storgata 11 som 

ligger innenfor hensynssone. Ved å åpne opp for å bygge på Storgata 13 nå, etter vedtak av 

byplan, kan skape presedens innenfor byplan og hvordan man tenker helhetlig utvikling av 

Hønefoss i framtiden. Det er gjort en vurdering i Områderegulering Hønefoss og rådmannen 

anbefaler at det ikke åpnes opp for påbygg på Storgata 13. Hvis det allikevel åpnes opp for 

påbygg på Storgata 13 er hensynet til Storgata 11 spesielt viktig, i tillegg eventuelt nybygg i 

Stangs gate 7 med leiligheter med sydvendte balkonger. 
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Figur 1 

   

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Dato Utvalg Sak 

04.04.2016 Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning 

Sak 40/16 - Varsel om oppstart 

19.06.2018 Formannskapet 2 Sak 22/18 - Arbeid settes på vent i påvente 

av 431 Områderegulering Hønefoss 

 

 

Formannskapet 2 vedtok 19.06.2018 i sak 22/18: 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 46 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 14/18.  

2. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. 

gangsbehandling av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 318/54, 318/71 og 318/74, samt veiareal gnr/bnr 

318/473, 1035/1 og 3000/1.  

 

Gjeldende regulering 

Området er regulert gjennom den nylig vedtatte 431 Områderegulering Hønefoss. Byplanen 

regulerer bebyggelsen for Felt BS2 som den er i dag. Det åpnes opp for en bygningskropp 

mellom Stangs gate 7 og parkeringen i midten av kvartalet (2. i Figur 1). Ut over dette er det 

ikke hensikten til områderegulering Hønefoss å åpne for påbygg eller øke bygningsvolumet i 

kvartalet. 
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Kunnskapsgrunnlag 

Hus i Hønefoss: 

I Jo. Sellægs bok fra 2007 om byutvikling, byggeskikk og kulturminner i Hønefoss står det om 

Stangs gate 7: 

«Skøiengården i Stangs gate 7 er en stor bondehandelsgård fra 1875, av ubestemmelig 

arkitektonisk stil.» 

 

DIVE-analysen (2018) 

DIVE-analysen er en kulturminnehistorisk stedsanalyse av Hønefoss utført av Norsk institutt 

for kulturminneforskning (NIKU). Stangs gate 7 er nevnt flere steder: 

 

Side 30: «Den tidlige trehusbebyggelsen på sørsiden som fortsatt står som 

historiefortellende elementer fra den tidlige byutviklingen etter 1852 er Løchen-gården 

fra 1860-tallet, det fredede hjelpefengselet fra 1862, trehusmiljøet i St. Olavsgate, 

Skøiengården vis a vis fengselet i Stangs gate samt hjørnegårdene i krysset Storgata og 

Stangs gate.» 

 

Side 78: «Opplevelsen av det fredete anlegget er knyttet til konteksten med de 

gjenværende historiske bygårdene som omgir anlegget. Handelsgården i Stangs gate 7 

og bygården i Norderhovsgate 19 er sentrale hjørnegårder i denne sammenhengen. 

Stangs gate 7 ble oppført for O. Chr. Gomnæs i 1875 og er noe endret med bl.a. 

eternittkledning og vindusutskiftning, men har hovedform og flere detaljer intakt. 

Gården skiftet senere navn til Skøiengården, etter grosserer Skøien.» 

 

Side 100: «Stangs gate forbinder Fengslet, skolen og Søndre Park og er en sentral 

forbindelse mellom boligene på Løkka og sentrum på vestsiden av Kongens gate. 

Stangs gate forbinder sentrale kulturmiljøer på vestsiden og østsiden av Kongens gate 

og representerer i seg selv en sammensatt kulturhistorisk vandring som rommer 

fengslet, skolen, Søndre Park og Løkka. Kulturmiljøet rundt fengslet er sentralt for 

opplevelsen av Storgata som hovedgate i sentrum og bebyggelsen langs Stangs gates 

sydside bidrar til at dette området oppleves med tidsdybde. Forbindelsen til Søndre 

Park er sentral med tanke på hvordan parken som byfunksjon skal dekke begge sider av 

Kongens gate og gjør både Stangs gate og Kong Rings gate til viktige 

tverrforbindelser.» 

 

Buskerud Fylkeskommunes uttalelse ved oppstart av planarbeid:  

BFK som kulturmyndighet kom med innspill til oppstart av planarbeid: 

«Stangs gate 7, «Skøiengården», er vurdert til å ha middels verneverdi i 

kulturminneregisteringen for Hønefoss sentrum. Bygningen er vurdert til å ha middels 

miljøverdi, men er ellers vurdert til å ha lav verneverdi. Stangs gate 7 ble ifølge 

kulturminneregistreringen oppført som forretningsgård i 1875. Bygningen har 

gjennomgått flere endringer i nyere tid.» 
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Tilstandsrapport Stangs gate 7 13.03.2019 

Forslagsstiller har i forbindelse med offentlig ettersyn av 431 Områderegulering Hønefoss 

sendt inn en tilstandsrapport av Stangs gate 7: 

Bygningskonstruksjon er å regne i tilnærmet original utførelse med unntak av utvendige 

fasader, vinduer/dører og taktekking, samt at det er gjort innvendige 

ombyggingsarbeider etc opp gjennom årene. Nåværende fasader og taktekking, antas å 

være fra slutten av 1960 tallet da deler av bygning ble utbedret og oppgradert etter 

brann i 1967. 

 

Utbedring av bygning på slutten av 60 tallet innebar i hovedsak at det ble satt på nye 

eternitt veggplater, byttet til vinduer med isolerglass og ny taktekking. Videre ble 

brannskadet leilighet med omsluttende bygningsdeler utbedret i samme tidsrom. Ved 

oppussing av lokaler i 2. etasje i senere år, ble det avdekket brannskader i konstruksjon, 

som var kledd inn med nye veggpaneler. I møtebok fra Ringerike Bygningsråd datert 

27. april 1967, som omhandler reparasjonsarbeider, samt en del ominnredning etter 

brann, står det i innstilling at den beste løsningen ville å være å rive bygning, men at 

bygningsrådet godtar eierens forslag om å utbedre bygning iht til forsikringsoppgjør. I 

senere år har det kun blitt utført helt nødvendig vedlikehold på bygning, samt at det har 

blitt tatt nødvendige utbedringer for teknisk anlegg. Generelt er bygning moden for 

renovering. 

 

Gjeldende reguleringsplan 

Plan 431 Områderegulering Hønefoss er nå vedtatt og setter nye rammer for arbeidet med 

detaljregulering Kvartal 46. Kvartal 46 utgjør områdereguleringens felt BS2. 

 

I Områderegulering Hønefoss ble Stangs gate 7 innlemmet i hensynssone bevaring kulturmiljø 

sammen med Storgata 11, Norderhovsgaten 19, og Stangs gate 5, 3A, 3B og 1A. Grunnlaget 

for dette var at det er viktig å ta vare på det gjenværende trehusmiljø rundt Fengselet. Denne 

rekken med bygninger fra 1875 – 1900 sør for Fengselet og Stangs gate vestover til Holmboes 

gate er de siste som gjenstår fra denne tiden rundt Fengselet som er et vedtaksfredet anlegg. 

Da Kuben ble utvidet, ble resten av de små trehusene fra denne tiden revet.  

 

Videre utvikling innenfor områdereguleringens hensynssoner er styrt blant annet av 

bestemmelsenes §§ 11.1.1 – 11.1.9. De fleste tiltak innenfor hensynssonene er omfattet av 

plankrav, det betyr at det må vedtas en detaljregulering som hjemler aktuelle tiltak. Innenfor 

felt BS2 medfører ikke plankart og hensynssonebestemmelser at det er forbud mot å rive, men 

spørsmål om riving må tas stilling til i konkret forslag til detaljregulering. I forbindelse med 

detaljregulering må det tas stilling til om bebyggelse kan rives eller ikke. Hvis konklusjonen er 

at bebyggelsen skal vernes, ikke rives, så reguleres bebyggelsen eller kulturmiljøet med tykk 

strek i plankartet og med bestemmelser som forbyr riving.  
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Områdereguleringens hensynssonebestemmelser legger også føringer for eventuelle nybygg 

innenfor hensynssonen, slik at det med hensyn til høyde, volum, og detaljutforming tilpasses 

det verneverdige kulturmiljøet rundt, jf. bestemmelsenes § 11.1.5:  

Nybygg kan oppføres innenfor hensynssonene under forutsetning av at områdets 

kulturmiljø- og verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal gis en plassering og utforming 

mht. størrelse, form, materialer, detaljering, farger og lignende som harmonerer og 

samspiller med den eksisterende verneverdige strukturen og bebyggelsen i området. 

Arkitektonisk uttrykk må være tilpasset det verneverdige kulturmiljøet, men bør 

samtidig være tydelig på at det er en ny bygning. 

 

 

Alternative løsninger  

Alternativt forslag til vedtak:  

1. Stangs gate 7 rives ikke. 

2. Det tillates påbygg på Storgata 13. påbygget skal ikke overstige Storgata 11, gesimsen 

på kote +91 (ekskludert teknisk installasjon på taket av Storgata 11). 

3. Arbeidet med detaljregulering 420 Kvartal 46 avsluttes. 

  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener det er viktig at det tas stilling til følgende momenter når man vurderer om 

Stangs gate 7 bør kunne rives: 

 Betydningen av kulturminner og kulturmiljøer 

o Byer bærer med seg sporene etter historien, både i form av gatenett og 

eiendomsstruktur, bygninger og bygningsmiljøer. Det er disse kulturminnene og 

kulturmiljøene som karakteriserer byen og gir den særpreg og egenart. 

Kulturarven som byene er bærer av, er også viktig for identitet, samhold   og 

tilhørighet. Den er en ressurs for besøkende og alle som bor i byen, den skaper 

attraktive bymiljøer, og den gir grunnlag for reiseliv og næringsutvikling. 

 Konsekvensen for kulturmiljøet bygget er en del av 

o Opplevelsen av det fredete anlegget (Fengslet) er knyttet til konteksten med de 

gjenværende historiske bygårdene som omgir anlegget. Handelsgården i Stangs 

gate 7 og bygården i Norderhovsgate 19 er sentrale hjørnegårder i denne 

sammenhengen. 

 Verdien av dette kulturmiljøet.  

o Stangs gate 7 er vurdert til å ha middels verneverdi i kulturminneregisteringen 

for Hønefoss sentrum. Bygningen er vurdert til å ha middels miljøverdi, men er 

ellers vurdert til å ha lav verneverdi. 

 Opprinnelighet 

o Bygget er noe endret med bl.a. eternittkledning og vindusutskiftning, men har 

hovedform og flere detaljer intakt. Utbedring av bygning på slutten av 60 tallet 

innebar i hovedsak at det ble satt på nye eternitt veggplater, byttet til vinduer 

med isolerglass og ny taktekking. 

 Tilstand  

o Generelt er bygning moden for renovering. 
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Etter rådmannens vurdering tilsier tilstandsrapporten at bygningen må totalrenoveres eller 

erstattes. Rådmannen vurderer at restverdien i bygget er begrenset og at det bør åpnes opp for 

nytt bygg gjennom detaljregulering. Rådmannen mener man ikke bør åpne opp for påbygg på 

Storgata 13, på bakgrunn av vurderinger gjort i Områderegulering Hønefoss. Rådmannen 

anbefaler at Stangs gate 7 tillates revet for å sette opp et nytt bygg med god tilpasning til 

Fengslet og trehusbebyggelsen rundt.  

 

Vedlegg 

Tilstandsrapport Stangs gate 7 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.12.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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Arkivsaksnr.: 17/161-90   Arkiv: PLN 439  

 

439 detaljregulering for Hvervenkastet - 2. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/20 Strategi og plan 22.01.2020 

/ Kommunestyret 06.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 439 detaljregulering for Hvervenkastet vedtas, og gjeldende reguleringsplan (113-01 

Hvervenmoen), oppheves.  

 

 

Sammendrag 

Planforslaget legger til rette for opprettelsen av en dagligvareforretning på Hvervenkastet i 

eksisterende bygningsmasse. Det er en vesentlig endring av plan siden gjeldende 

reguleringsplan fra 1990 ikke tillater opprettelse av dagligvareforretning grunnet antatt økning 

i trafikk.  

 

Planforslaget var på høring 11.12.18-16.02.19. Det kom inn syv uttalelser til planforslaget 

hvorav to var innsigelse fra hhv. Statens vegvesen og Fylkesmannen. Som følge av høring og 

offentlig ettersyn er det gjort endringer i planen. De viktigste er:  

 Endringer i plankartet for å ivareta fotgjengere og syklister på en bedre måte.   

 Endringer i bestemmelsene slik at handelen begrenses. Dette er gjort for å redusere 

trafikk og for at planen ikke skal stride med statlige planretningslinjer for samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging.  Det tillates nå maksimalt 3000m2 salgsflate for 

detaljvarehandel, noe som inkluderer maksimalt 1500m2 salgsflate for dagligvare. I 

tillegg tillates det inntil 1000m2 volumvarer og arealkrevende varer i 

forretningsbygget. Resterende areal i bygget skal ikke benyttes til handel men andre 

formål innenfor reguleringsformålet.  

 Endringer i rekkefølgebestemmelsene slik at alle tiltak som er planlagt skal 

gjennomføres før brukstillatelse. Blant annet skal parkeringsplassen være 

opparbeidet iht. situasjonsplanen, vegmyndighet skal godkjenne trafikkreduserende 

tiltak i rundkjøringen mot sentrum og planlegging og gjennomføring av alle vegtiltak 

skal gjøres etter avtale med vegmyndighet. 

 

Rådmannen anbefaler at planen vedtas.  
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Innledning / bakgrunn 
Hensikten med planen er å legge til rette for opprettelsen av en dagligvareforretning i eksisterende 

bygningsmasse. Gjeldende reguleringsplan, 113-01 Hvervenmoen vedtatt 08.01.1990, spesifiserer i 

§3.1 at "Område for forretningsbebyggelse tillates ikke nyttet til svært trafikkskapende 

virksomheter, f.eks. matvareforretning.". Siden planforslaget strider direkte med gjeldende plan 

foreslås det en vesentlig endring. Ved vesentlig endring er planprosessen som ved ny plan. PlanID 

og navn på ny plan er 439 detaljregulering for Hvervenkastet. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet for 

detaljreguleringen 06.11.17, mot fire stemmer (Bh, Nr. 70/17). Formannskapet vedtok 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning sin innstilling 21.11.17, mot én stemme (Bh, Nr. 

30/17). 

Vedtak:  
1. Hovedutvalget (HMA) anbefaler oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr 

38/119.   

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 113-01 

”Hvervenmoen” vedtatt 08.01.1990, samt de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 283-

01 «Sykehusområdet» og deler av reguleringsplan nr. 107-02 «Boligfelt ved Ringerike 

sykehus», som eventuelt overlappes av ny plan ved endelig vedtak.  

3. Før varsel og kunngjøring av planoppstart må det avholdes formelt oppstartmøte.  

4. Forslag til planavgrensning må foreligge før varsling og kunngjøring av planoppstart.  

5. Utredningene må gi svar på størrelse og omfang av det handelskonseptet som 

forslagsstiller endelig vil foreslå.  

6. Utredningen må gi svar på om lokalisering av tiltaket er egnet med tanke på 

konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling.  

7. Resultatet av utredningene skal legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget.  

 

 Planforslaget ble 1. gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.12.18 

hvor det ble vedtatt å sende planforslaget på høring og offentlig ettersyn, mot tre stemmer 

(Bh, Nr. 88/18). Strategi og plan vedtok Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning sin 

innstilling 11.12.18, mot to stemmer (Bh, Nr. 36/18). (Merknad til punkt 3. Dato oppgitt i 

vedtaket er ikke korrekt. Riktig dato er 08.01.1990.)  

Vedtak:  

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

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

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

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

3. Dersom planforslaget vedtas oppheves den gjeldende reguleringsplanen: 113-01 

Hvervenmoen, vedtatt 30.11.1989.  

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

opparbeides før brukstillatelse gis, for å sikre myke trafikanter på parkeringsområdet.  
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5. Tiltakene som ligger til grunn for trafikkutredningen må tas med som 

rekkefølgebestemmelse i planen.  

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

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

 

 

Beskrivelse av saken 

Nøkkelopplysninger 

Forslagsstiller Fossen Utvikling AS 
Søndre torv 2B 
3510 Hønefoss 

Fagkyndig Fossen Utvikling AS v/ Bjørn Leifsen 
Søndre torv 2B 
3510 Hønefoss 

Eieropplysninger Gnr/bnr 38/119 – Møbellageret Arnfinn H Bakke AS 
Omfatter ett lager-/forretningsbygg med 4850m2 handel, fordelt på 
følgende forretninger: møbelhandel 2450 m2, interiørhandel 1000 m2, 
kontormøbler 440 m2 og sportshandel 960 m2. 
 
Gnr/bnr 38/135 – Kastet Eiendom AS og Ringerike Gjestegård AS 
Omfatter gjestegård med bevertning og overnatting. 
 
Gnr/bnr 38/136 – Certas Energy Norway AS 
Omfatter arealet til bensinstasjonen. 

Arealstørrelse Hele planområdet har et areal på 30 daa 
gnr/bnr 38/119 – 3,93 daa 
gnr/bnr 38/135 – 1,82 daa 
gnr/bnr 38/136 – 6,90 daa 
Det resterende arealet er fordelt på parkering og offentlige formål.  

Arealutnyttelse Parkeringsarealene for 38/119 og 135 er skilt ut som et eget formål. 
Utnyttelsen er derfor tilsvarende høy.   
gnr/bnr 38/119 – BRA 6 700 m2 
gnr/bnr 38/135 – 60% BYA  
gnr/bnr 38/136 – 15% BYA 

Arealformål Forretninger (BF) 
Bevertning (BB) 
Bensinstasjon/vegserviceanlegg (BV) 
Kjøreveg (SKV) 
Parkering (SPA) 
Annen veggrunn/grøntareal (SVG) 
Gang-/sykkelveg (SGS) 

Parkering Det er separat parkering for gnr/bnr 38/136, lik tidligere utforming med 
minst to HC-plasser. 
 
Gnr/bnr 38/135 og 38/119 har samordnet sitt parkeringsareal og det vil 
være 98 parkeringsplasser for bil, 10 HC plasser, 2 plasser for elbil og 50 



  Sak 2/20 

 

 Side 14 av 32   

 

sykkelparkeringsplasser for disse to tomtene.  

Overordnet plan Kommuneplanen er grunnlaget for detaljreguleringen. Planforslaget 
strider mot kommuneplanen da området er avsatt til næring. 

Gjeldende plan 113-01 Hvervenmoen, vedtatt 08.01.1990. Regulert til ervervsområde, 
(omfatter kontor, forretning, industri og lager). Tillatt utnyttelsesgrad 
er 0,3 og bebyggelsen skal ikke overstige 3 etasjer.   

Plantype  Privat detaljregulering jf. §12-3.   
 

 

Planforslaget 

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

 Plankart 

 Reguleringsbestemmelser 

 Planbeskrivelse 

 

Hensikten med planforslaget er etablering av en dagligvareforretning i eksisterende 

forretningsbygg på gnr/bnr 38/119. Planen medfører ingen endringer i eksisterende 

bygningsmasse. Byggegrenser og grad av utnyttelse tillater i praksis ingen utvidelse av 

bygningene.   

 

Ytterligere beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende planbeskrivelse. Se 

også saksframlegg til 1. gangsbehandling.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 11.12.18-16.02.19. I samme periode ble 

forslaget sendt til regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. 

til uttalelse. Det kom inn totalt syv uttalelser, hvorav to var innsigelse fra hhv. Statens 

vegvesen og Fylkesmannen. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert i vedlegg.  

 

Innsigelser 

Fylkesmannen og Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. 

For nærmere informasjon om innsigelsene, se oppsummering av og kommentarer til 

høringsuttalelsene. Etter dialog/ytterligere utredninger og videre justeringer i planforslaget er 

begge innsigelsene nå trukket (se vedlegg), og kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen.  

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

De viktigste endringene i plankartet: 

Det er regulert inn gang- og sykkelveg, på egen tomt, fra rundkjøringen i nord til der dagens 

overgangsfelt ligger. I tillegg er det regulert inn en gangsone foran forretningsbygget. Det er 

også regulert en forbindelse for myke trafikanter mellom gangfeltet og gangsonen. Plankartet 

stemmer nå overens med situasjonsplanen og tar tilstrekkelig vare på myke trafikanter. 

 



  Sak 2/20 

 

 Side 15 av 32   

 

De viktigste endringene i planbestemmelsene: 

 §1.1 (før brukstillatelse) punkt 3, gjør situasjonsplanen juridisk bindende: «Før endret 

bruk av næringsbygg skal parkeringsplass (SPA1) være opparbeidet i samsvar med godkjent 

situasjonsplan.»  

 §1.1 (før brukstillatelse) punkt 6, sikrer at alle tiltak blir planlagt og gjennomført før 

brukstillatelse: «Før det gis brukstillatelse på dagligvarebutikk innen planområdet, skal:  

a. Det inngås avtale med vegmyndighetene mht. planlegging og gjennomføring av 

vegtiltak. 

b. Før endret bruk av næringsbygg i BF1skal det etableres fortau mellom 

fotgjengerfeltene og avkjøringen til Osloveien, slik reguleringsplanen viser. 

c. Fotgjengerfeltet øst for krysset med Arnold Dybjords vei flyttes ca.22 m vestover fra 

dagens beliggenhet. Det vises her til illustrasjonsplanen vist i planbeskrivelsen. Eksakt 

plassering skal godkjennes av vegmyndighetene. 

d. Vegmyndighetene godkjenner utforming av tiltak i rundkjøringen før endret bruk av 

næringsbygg i BF1. Det gjelder også hvorvidt rundkjøringens armer til/fra nord skal 

endres, slik at det blir to innfarter og én utfart, i stedet for én innfart og to utfarter 

som i dag. 

e. Gangfelt nord for rundkjøringen flyttes ca. 20 m mot nord. Det vises her til 

illustrasjonsplanen vist i planbeskrivelsen. Eksakt plassering skal godkjennes av 

vegvesenet.» 

 §3.1a (utnyttelse), begrenser areal for handel: «Total utnyttelse skal ikke overstige 6 

700m2 BRA, hvilket tilsvarer dagens bygg. Det skal ikke medberegnes BRA for imaginære 

etasjeplan. Dagligvareforretningen skal maksimalt ha en samlet salgsflate på 1500 m2. 

Detaljvarehandel inkludert dagligvare skal begrenses til å omfatte maks 3000 m2. I tillegg 

kommer volumvarer/arealkrevende varer som kan omfatte 1000 m2. Resterende arealer 

innenfor maks BRA skal ikke benyttes til handel, men andre formål innenfor 

reguleringsformålet.» 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

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

lokalsamfunn gjennom:  

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

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

– "rett virksomhet på rett sted." 

 

Dette er tatt hensyn til i planen. Planforslaget er derfor ikke i strid med kommuneplanens 

samfunnsdel.  
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Kommuneplanens arealdel  

Planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel, vedtatt 31.01.19, på to områder. 

1.  Området er avsatt til næring i arealdelen, ikke forretning.  

2. I planforslaget er formålet endret fra erverv til forretning, og det tillates et salgsareal 

på 1 500m2 for dagligvareforretning. Dette strider direkte med §6.4 i 

kommuneplanens arealdel: "Formålet omfatter arealer og bygninger for 

detaljhandel. Etablering av nye og utvidelse av eksisterende forretninger krever 

reguleringsplan, og skal være vist i kommuneplanens arealdel. Ved regulering kan 

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

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

km.".   

 

Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 

I analysen, vedtatt 13.12.12, er følgende punkter relevante: 

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

randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. Naturlig tilhørende 

småvarer må være en mindre del av forretningen.  

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

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

hver enkelt sak.» 

 

Planforslaget er i strid med analysens punkter om tillatt etablert næringsvirksomhet, men det er 

blitt gjennomført tilstrekkelig utredninger og analyser for denne etableringen.   

 

Juridiske forhold  

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

Saken behandles først i Formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. Saken vil ikke bli 

behandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning.  

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 

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

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig ingen 

økonomiske belastninger for Ringerike kommune.  
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Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til høring og offentlig ettersyn fremgår av vedlegg. 

 

Planen fikk to innsigelser etter høring og offentlig ettersyn. Etter dialog og ytterligere 

endringer i planen er begge disse innsigelsene trukket, men det er ennå ikke avklart hvordan 

kapasitetsproblemet i rundkjøringen nord for planområdet skal løses. Fra 01.01.20 er det 

fylkeskommunen og ikke Statens vegvesen som vil ha ansvar for veiene rundt Hvervenkastet. 

Statens vegvesen skrev i sitt brev ang. tiltaket om endring i rundkjøringen at: «Tiltakene må 

der vurderes nærmere slik det er angitt i bestemmelsen, og med mulig behov for egen ROS-

analyse. Fra og med januar 2020 vil Viken fylkeskommune forvalte fylkesveger i området, slik 

at tiltaket da også må avklares med fylkeskommunen.». Det er alltid ønskelig å løse tiltak i 

plansakene men skulle dette forholdet blitt avklart på plannivå ville det ha ført til en betydelig 

forsinkelse i fremdriften. Rådmannen mener at rekkefølgebestemmelsene ivaretar eventuelle 

krav fra vegmyndighet som kan komme etter vedtak.  

 

Infrastruktur 

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

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

tryggere trafikksituasjon i området rundt planområdet. Dersom disse trafikktiltakene ikke 

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

veikapasiteten.    
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Situasjonsplanen er gjort juridisk bindende ved at tiltakene er regulert i både plankartet og –

bestemmelsene. Dette medfører opparbeiding av tiltak som vil sikre tryggere ferdsel for myke 

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

parkering for sykler og forflytningshemmede. Rådmannen anser disse tiltakene som positive, da 

de vil skape et klart skille mellom trafikantgrupper og tilrettelegge for oversiktlig trafikkflyt på 

parkeringsområdet.   

 

Det vil opparbeides 50 sykkelparkeringsplasser. Dette er færre enn parkeringsnormen, som 

krever 133 for denne planen, men det hevdes i planforslaget at dette er flere sykkelparkeringer 

enn det realistisk sett vil være behov for. Rådmannen anser 50 plasser som tilstrekkelig.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

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

oppfylt. 

 

Andre forhold som bør belyses 

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

handelskonseptet. Dette er ikke gjort da Coop Extra er det eneste konseptet det er ønske om å 

opprette. 

  

Samlet vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og utfra en samlet vurdering er rådmannen positiv til 

etableringen av en dagligvarebutikk på Hvervenkastet da tiltaket vil ha flere positive effekter. 

Det er etterhvert mange boliger og arbeidsplasser i nærheten. I tillegg bygges det flere boliger, 

som alle da vil få en butikk i gangavstand eller kortere kjøreavstand, noe som kan føre til flere 

gående og syklende og redusere biltrafikken. Butikken vil ikke konkurrere nevneverdig med 

sentrumshandelen, da det allerede er dagligvarebutikker på Eikli næringsområde og langs 

Osloveien. Men etableringen vil gi beboere og nærliggende arbeidsplasser en dagligvarebutikk i 

gangavstand eller kortere kjøreavstand, noe som kan bidra til å øke grønn mobilitet. 

Planforslaget vil kunne føre til redusert trafikk i krysset Osloveien/Dronning Åstas gate, som i 

dag er tungt belastet.   

  

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

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

men er et forhold man må være oppmerksom på.  

 

Planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan men vil gjelde foran kommuneplanen ved 

vedtak. Planen må innarbeides ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

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

Oversiktskart med planavrensning 

Plankart til 2. gangsbehandling 

Reguleringsbestemmelser til 2. gagsbehandling 

Planbeskrivelse til 2. gangsbehandling 

Situasjonsplan 

Trafikkutredning 

ROS-analyse 

Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentar 

Høringsuttalese 1 - Kommuneoverlegen 

Høringsuttalese 2 - Statens vegvesen 

Høringsuttalese 3 - Fylkesmannen 

Høringsuttalese 4 - Beboere langs FV241 

Høringsuttalese 5 - AKA AS 

Høringsuttalese 6 - Fylkeskommunen 

Høringsuttalese 7 - Anonym 

Samordnet høringsuttalese - SVV og FM 

Brev fra Statens vegvesen - trekking av innsigelse 

Brev fra Fylkesmannen - trekking av innsigelse 

Brev fra Buskerud fylkeskommune - kommentar 

Saksfremlegg til 1. gangsbehandling 

Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling 

Plankart til 1. gangsbehandling 

Reguleringsbestemmelser til 1. gangsbehandling 

Planbeskrivelse til 1. gangsbehandling 

Gjeldende plankart - 113-01 Hvervenmoen 

Gjeldende reguleringsbestemmelser - 113-01 Hvervenmoen 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Karen Rygh 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  3/20 

Side 20 av 32   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/1379-281   Arkiv: PLN 431  

 

Parkeringsstrategi Hønefoss - 431 Områderegulering Hønefoss 

Byplan 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.01.2020 

4/20 Strategi og plan 22.01.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Parkeringsstrategi Hønefoss 2020- 2030 vedtas.  

2. Investeringskostnad kr 280.000 dekkes av disposisjonsfond. 

 

Sammendrag 

Formålet med denne saken er å vedta Parkeringsstrategi Hønefoss 2020 - 2030. Det er lagt 

opp til revidering av strategien i 2022 i forbindelse med komuneplanarbeidet. Parkering vil 

også være et tema som belyses i strategi for arealutvikling og grønn mobilitet som er planlagt 

utarbeidet i løpet av 2020 som grunnlag for videre kommuneplanarbeid. I den sammenheng bør 

det vurderes om parkeringsstrategien bør videreutvikles, bl.a. for å gjelde et større geografisk 

område. Allikevel er det viktig å komme i gang med tiltak i sentrumsområdene allerede nå. 

Dette gir en god mulighet til å prøve ut tiltak på kort sikt. Parkeringsstrategien består av 6 

strategier med tiltak, som til sammen svarer ut målene om attraktiv by, tilgjengelighet og 

nullvekst i personbiltransporten.  

 

Rådmannen anbefaler at Parkeringsstrategi Hønefoss 2020 - 2030 vedtas. 

 

Innledning / bakgrunn 

Områderegulering Hønefoss, også kalt byplanen, legger opp til ny bruk av byen, der for 

eksempel mennesker prioriteres fremfor bil. Hensikten med planen er å tilrettelegge for at 

Hønefoss utvikles som en attraktiv, levende, kompakt og miljøvennlig by. Som en del av dette 

arbeidet utarbeides en parkeringsstrategi som skal bygge opp under de grepene og føringene 

byplanen legger.  

 

Virkeområde for parkeringsstrategien følger planavgrensningen til Områderegulering 

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

parkeringen i Hønefoss. Parkeringsstrategien skal ivareta to hensyn:  

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

 Dette er også politisk forankret gjennom vedtak av 431 områderegulering 

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

 

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

aktiv parkeringspolitikk som balanserer biltilgjengelighet opp mot et godt sentrumsmiljø.  

 

Den 4. oktober 2018 behandlet strategi og plan sak om 431 Områderegulering Hønefoss- 

Trafikk og samferdsel (sak 29/18). I vedtaktspunkt 3 står det: 

«Vedlagt grunnlagsdokument for parkerings og sykkelstrategi tas til orientering. Det skal 

utarbeides en sykkel- og parkeringsstrategi, som utvikles i samarbeid med grunneiere, gårdeiere 

og det lokale næringslivet. Dette legges frem i egen sak.» 

 

Forslag til parkeringsstrategi ble lagt fram for strategi og plan i møte 20. mars 2019. Politisk 

vedtak ble å sende forslag til parkeringsstrategi tilbake til administrasjonen for å vurdere 

økonomiske konsekvenser av flere alternativer. Sammenstilling av økonomiske konsekvenser 

av ulike tiltakspakker vises lenger ned i saksframlegget.  

I tillegg kommenterer Rådmannen Sp og Frp sine alternative forslag til parkeringsstrategi som 

fulgte saken. 

 

Parkeringsstrategi Hønefoss 2020  

Parkeringsstrategi Hønefoss 2020 består av to dokumenter: 

 Hoveddokument med mål, strategier og tiltak 

 Underlagsdokument med føringer og kunnskapsgrunnlag 

 

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

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

underlagsdokumentet. 

 

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

tilgjengelighet og nullvekst. 

 

Strategi 1: Prioritering av bilgrupper 

1. Forflytningshemmede 

2. Varelevering 

3. Korttidsparkering 

4. Langtidsparkering 

 

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

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

langtidsparkering nederst på prioritetslista. 

 

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

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

ved inngangen til hvert utbyggingsområde, eller i større anlegg. 

 

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

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

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

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

den. Dette forutsetter riktig dimensjonering, regulering og prising av p-plassene.  
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Tidsrommet det innkreves p-avgift bør økes. Tidligere var kommunale p-plasser avgiftsbelagte 

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

videreføres, altså 7-17 lørdag og gratis søndag. 

 

Strategi 4: Sambruk av parkeringsarealer i sentrum 

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

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

Arealer i sentrum er kostbare og bør ikke stå tomme.  

 

Strategi 5: Opprettholde og etablere sykkelparkering  

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

sykkelandelen opp. 

 

Strategi 6: Sikre god overgang fra personbil til tog 

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

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

for å få flere til å benytte tog i hverdagen.  

 

 

Tiltak som følger opp parkeringsstrategien 

a) Parkeringsnormen revideres ved neste kommuneplanrullering. 

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

sentrumsområdene og resten av kommunen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tippen 

i)  Nye tider for p-avgift: 

 Hverdager 07.00 -23.00 

 Lørdager: 07.00 – 17.00 (som før) 

 Søndag: gratis (som før) 

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

inkludert ladestasjoner for elbiler. Dette ses i sammenheng med målet om at parkeringer 

etableres i utkanten av sentrum for overgang til gange, sykkel og kollektivtransport, 

samt pendlerparkering for overgang til kollektivtransport. 

k) Prosjektere p-hus 

l) Etablere nye p-plasser for forflytningshemmede 

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

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

motorvogner. 

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

av p-plassene etter arbeidstid og i helgene. 

o) Gjøre parkeringsplassen på Rådhuset tilgjengelig for alle etter arbeidstid og i helgene. 
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p) Investere i eksisterende og nye sykkelparkeringer i byen. 

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

ny IC-stasjon. 

 

Tiltak j) er spesifisert slik at planen som skal lages også skal ta for seg ladestasjoner for elbiler. 

 

Økonomiske beregninger 

Rådmannen fikk i oppgave å vurdere 6 ulike forslag til tiltak; jf vedlagt vedtak; sak 3/19 

Strategi og plan, 20. mars 2019. Disse følger i tabellen og er stilt opp etter vedtakspunktene 1 

– 6. 

 

 
    

Kostnadsberegning av ulike tiltakspakker 
Inntekt 2018 Forslagets 

beregnet 

årlig inntekt 

Beregnede 

økonomisk 

konsekvens 

(Kr) 

1. a) 1 times gratis parkering på hverdager (30,-/t i indre 
sone og 15,-/t i ytre sone – utvidet  avgiftstider til kl. 
23.00 på hverdager og kl. 19.00 på lørdager) 

Kr 5 000 000 Kr 3 800 000 -1 200 000 

b) 1 times gratis parkering på hverdager (dagens pris 
på 21,-/t – utvidet avgiftstider til kl 23.00 på 
hverdager og kl. 19.00 på lørdager) 

Kr 5 000 000 Kr 3 400 000 -1 600 000 

2. 
 

Gratis parkering på lørdager og søndager 

(30,-/t i indre sone og 15,-/t i ytre sone – 

utvidet avgiftstider til kl. 23.00 på hverdager 

og kl. 19.00 på lørdager. Søndag er gratis) 

Kr 5 00 000 Kr 6 300 000 +1 300 000 

3. a) Ingen avgift etter kl. 16.00 (30,-/t i indre sone og 
15,-/t i ytre sone. Inkluderer beregnet gratis fra kl. 
13.00 på lørdager) 

Kr 5 000 000 Kr 4 000 000  -1 000 000 

b) Ingen avgift etter kl. 16.00 (21,-/t på alle 
kommunale p-plassene, gratis fra kl. 13.00 på 
lørdager) 

Kr 5 000 000 Kr 3 500 000 -1 500 000 

4.  Samme ordning for el-biler som for andre biler ( 
dette er regnet inn i alle regnestykkene)  

      

5. a) H, AP og V v/ Runar Johansen 

 Lørdagsparkering 60,-/døgnet i ytre sone 
(30,-/t i indre sone og 15,-/t i ytre sone - 
utvidet avgiftstider til kl 23.00 på hverdager 
og kl. 19.00 på lørdager. Søndag gratis) 

Kr 5 000 000  Kr 4 500 000 -500 000 

b) Lørdagsparkering 40,-/døgnet i ytre sone: 
Markedspris (30,-/t i indre sone og 15,-/t i ytre sone 
- utvidet avgiftstider til kl 23.00 på hverdager og kl. 
19.00 på lørdager. Søndag gratis) 

Kr 5 000 000 Kr 4 500 000 -500 000 

6. a) FRP v/Magnus Herstad  

 Timespris endres ikke, P-tider endres ikke 
og det innføres 2 timers gratis parkering 
(21,-/t – avgiftstider er kl. 19.00 på 
hverdager og kl. 17.00 på lørdager. Søndag 
gratis.  

Kr 5 000.000 Kr 1 600 000 -3 400 000 

b) SP v/ Hans-Petter Aasen  

 Uendret avgiftstid, 2 timers gratis parkering 
på alle kommunale plasser innenfor den 
indre sonen. Det innføres lavere 
parkeringssats i ytre sone, med kr 15,-/t.  Vi 
har regnet med 22,-/t i indre sone (uendret) 

Kr 5 000 000 Kr 2 700 000 -2 300 000 
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Tilleggs-
utregninger 

2 timers gratis på alle kommunale plasser. 
Timespris 30,-/t i indresone og 15,-/t i ytre sone. 
Avgiftstider er utvidet til kl. 23.00 på hverdager og 
kl. 19.00 på lørdager. Søndag gratis 

Kr 5 000 000 Kr 2 500 000  - 2 500 000 

2 timers gratis på alle kommunale plasser. 
Timespris 21,- på alle kommunale p-plasser. 
Avgiftstider er utvidet til kl. 23.00 på hverdager og 
kl. 19.00 på lørdager. Søndag gratis 

Kr 5 000 000 Kr 2 400 000  - 2 600 000 

Rådmannens 
forslag i 
saks- 
framlegget 

30 min gratis parkering på Sentrum Stopp og 
Wagner (30,-/t i indre sone og 15,-/t i ytre sone – 
utvidet  avgiftstider til kl. 23.00 på hverdager og kl. 
19.00 på lørdager) 

Kr 5 000 000 Kr 6 500 000 + 1 500 000 

 

Det er i alle regnestykkene regnet inn samme ordning for el-biler som for andre biler, men 

maksimum 50 % av pris, jamfør parkeringsforskriften for regulering av kommunale 

parkeringsplasser. 

 

Beregningen over har ikke hensyntatt reduksjon av inntekter fra parkeringsbøter som i 2018 

var på kr. 818 000. Ved innføring av 2 timers gratis parkering kan vi forvente reduksjon av 

inntekter på 60 %, tilsvarende kr. 320 000. 

 

Rådmannens forslag til tiltak i parkeringsstrategi kan gi en beregnet økonomisk inntekt 

på kr. 1 500 000, men det er usikkert hvordan prispolitikk vil slå ut. 

 

Kostnad endringer i parkeringssystem 

 

Kostnad for nye skilter er ca 600 – 1.000,- 

pr stk. avhengig av mengde tekst  

100.000,-  

Kostnad for montering og inkl. mindre 

tilpasninger  

100.000,-  

Kostand for nye skiltplaner og ajourhold av 

offentlig parkeringsregister  

10.000,-  

Kostnader for programmering av P-

automater & tilpasning av EasyPark  

20.000,-  

Påslag 20 %  50.000,-  

SUM  280.000,-  

 

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

uten investering av el-ladepark. 

 

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

tidsrom for betalt parkering. 

  

Vurdering av vedtakspunkt 6; Hans-Petter Aasen (SP)    

 

Sps forslag til parkeringsstrategi Rådmannens kommentar 

Strategi 1 

Parkeringsstrategien skal legge til rette for at Hønefoss 

oppfattes som en tilgjengelig by med god 

fremkommelighet for bil og med gode 

parkeringsmuligheter. Parkeringsstrategien skal legge 

til rette for styrket næringsaktivitet i Hønefoss 

Rådmannens vurdering er at strategien som 

følger vedtaket i Strategi og plan 20. mars er 

hensyntatt. Rådmannen legger til rette for 

bedre tilgjengelighet med gode 

parkeringsmuligheter ved å skille på lang- og 

korttidsparkering. Målet er økt rullering på de 
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sentrum. Strategien skal ta hensyn til at Hønefoss er 

regionhovedstad, - og motvirke handelslekkasjer til 

områder rundt byen. 

mest ettertraktede p-plassene. Det er viktig å 

differensiere på kort- og langtidsparkering i 

byen. Likestilling av lang- og 

korttidsparkering kan føre at byen ikke 

oppleves like tilgjengelig. 

Strategi 2 

Prioritering av bilgrupper: 

1. Forflytningshemmede  

2. Varelevering  

3. Korttidsparkering/langtidsparkering 

Strategi 4 forutsetter korttidsparkering i 

sentrum og billigere timesatser i ytre sone. 

Strategi 2 sidestiller disse to 

parkeringsgruppene. Forslag til strategi 2 og 4 

er motstridene. 

Strategi 3 

Parkeringsnormer skal ivareta behov for 

parkeringsplasser. Det skal som hovedregel bygges 

minimum en parkeringsplass per boenhet. Nye 

parkeringsarealer bør plasseres under bakken eller i 

felles anlegg. 

Når det gjelder antall parkeringsplasser til nye 

bygg i Hønefoss reguleres dette gjennom de 

juridisk bindende reguleringsbestemmelser i 

områderegulering Hønefoss. Strategien brukes 

for å vise hva reguleringsbestemmelsene 

bestemmer. Hvis dette endres i strategien er 

det viktig at det også endres i 

reguleringsbestemmelsene. Ved vedtak av 

Områderegulering Hønefoss ble 

minimumskravet til bilparkeringer redusert fra 

0,8 til 0,5 og fra 1,5 til 1. Rådmannen 

anbefaler at dette reguleres gjennom 

reguleringsplan og ikke gjennom 

parkeringsstrategien.  

Strategi 4 

Kommunen skal gå foran som et godt eksempel og 

bruke sine p-plasser til å bygge opp under aktiviteter i 

sentrum av byen. Ved å ha jevn rullering av biler på 

korttidsplassene i indre sone og skyve 

langtidsparkeringen til ytre sone, vil flere få mulighet 

til å kjøre inn til byen og bruke den. Dette forutsetter 

riktig dimensjonering, regulering og prising av p-

plassene. 

Tidsrommet det innkreves p-avgift beholdes uendret. 

Det innføres videre minimum 2 timers gratis parkering 

på alle kommunale parkeringsplasser innenfor den 

indre sonen. Det innføres lavere parkeringssats i ytre 

sone, med 15 kr per time. 

Ordningen med 2 timers gratis el-bilparkering 

videreføres. 

Strategi 4 forutsetter korttidsparkering i 

sentrum og billigere timesatser i ytre sone. 

Strategi 2 sidestiller disse to 

parkeringsgruppene. Forslag til strategi 2 og 4 

er motstridene. 

Strategi 5  

Kommunen skal jobbe for å begrense antall p-plasser i 

sentrum som står ubrukt store deler av døgnet, fordi 

man trenger parkeringstillatelse. Dette gjelder for 

eksempel skolene og rådhuset. Arealer i sentrum er 

kostbare og bør ikke stå tomme. 

 

Dette har fokus i forslag til parkeringsstrategi 

og vil bli jobbet med ved neste revidering 

Strategi 6  

Det må være enkelt, trygt og tørt å låse sykkelen i 

Hønefoss. Gode løsninger er viktig for å få 

sykkelandelen opp. 

Kommunen skal være en pådriver for å få tilstrekkelig 

Dette er ivaretatt i Rådmannens forslag til 

parkeringsstrategi. 
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med parkeringsplasser i forbindelse med ny IC-stasjon 

i Hønefoss. God overgang mellom jernbane og andre 

transportmidler er viktig for å få flere til å benytte tog i 

hverdagen. 

Strategi 7  

Det utarbeides egne strategier med konkrete tiltak for å 

redusere unødig biltrafikk gjennom sentrum 

Gjennomgangstrafikk løses utenfor 

parkeringsstrategien.  

 

Erfaringer fra andre byer 

Erfaringer fra andre byer viser at gratis parkering både kan være positivt og negativt. Kort 

gratisparkering gir god rullering på plassene. F.eks er handelsstanden i Arendal godt fornøyd 

med denne ordningen. Derimot er det utfordringer i Porsgrunn, hvor gratisparkeringen varer 

lenger. Porsgrunn har utfordringer med at folk jukser og anbefaler derfor avgift fra første 

minutt. Da blir det flere plasser tilgjengelig for kunder, større utskifting av kunder og 

besøkende som trenger litt lengre tid enn planlagt har muligheten til å utvide parkeringstiden 

sin uten å bli bøtelagt. I Sandefjord er handelsstanden, kunder og de folkevalgte svært fornøyd 

med gratisparkeringen. Kommunen erfarer allikevel også at det er høyt belegg på 

gratisplassene og en god del «snurrer på skiva» for å kunne parkere mer enn 1 time.  

 

Alternative løsninger 

Forslag til alternativt vedtak 

1. Parkeringsstrategi Hønefoss 2020 vedtas med alternativ tiltakspakke (eks. 1. a) sett inn 

den som passer) slik det foreligger i saksfremlegget. Tiltak (eks a) og b)) tas ut og 

parkeringsstrategien endres deretter. 

2. Investeringskostnad kr 280.000 dekkes av disposisjonsfond.  

3. Driftskostnad for kommunale p-plasser i Hønefoss skal subsidieres og kostnadene på 

estimert sum i tiltakspakke (eks. 1.a) innlemmes i neste års budsjett. 

 

Alternativt vedtakspunkt 3 er kun nødvendig hvis man går for en løsning hvor tiltakspakken 

går i minus. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er viktig at vi politisk vedtar hvordan kommunale p-plasser i Hønefoss skal finansieres. P-

plassene kan enten driftes på selvkost eller subsidieres gjennom andre budsjettposter.  

 

Rådmannens vurdering 

Parkeringsstrategien skal løse og samle flere ulike behov og innebærer avveining av hensyn: 

den skal følge opp byutviklingsstrategien, være økonomisk realistisk og bedre den opplevde 

tilgjengeligheten i Hønefoss.  

 

Byutviklingsstrategien for Hønefoss har vedtatte mål for utviklingen av byen. Det er viktig at 

parkeringsstrategien med tilhørende mål, strategier og tiltak følger den opp og skaper 

forutsigbarhet i byutviklingen. Prioritering av trafikantgrupper er en viktig grunnstein for å nå 

målene. 

 

Ved å innføre gratis parkering i kommunen vil inntektene reduseres. Dette kan man bøte på 

ved enten å utvide tidene man tar betalt, øke avgiften de timene man tar betalt eller subsidiere 

parkering med midler gjennom reduserte inntekter. Type finansieringsordning må stå i stil med 

strategiene og tiltakene som vedtas for at strategien skal være mulig å følge opp. 
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Den opplevde tilgjengeligheten er avhengig av at det er hyppig rullering på de mest attraktive 

plassene, slik at flest mulig får muligheten til å benyttet dem. Samtidig er det bra å ha p-plasser 

i litt avstand til sentrum for de som ønsker et billigere alternativ. Ved å differensiere mellom 

kort- og langtidsparkering håper rådmannen å bedre den opplevde tilgjengeligheten.  

 

Det er foreslått flere endringer av tiltak i parkeringsstrategien, viser til vedlagt vedtak; sak 3/19 

Strategi og plan, 20 mars 2019. Endringene som foreslås er bl. a.: 

 Timepris endres ikke. 

 P-tider endres ikke. 

 Det innføres 2 timers gratis parkering. 

 Ordningen med 2 timers gratis el-bilparkering videreføres. 

 Tidsrommet det innkreves p-avgift beholdes uendret. Det innføres videre minimum 2 

timers gratis parkering på alle kommunale parkeringsplasser innenfor den indre sonen. 

Det innføres lavere parkeringssats i ytre sone, med 15 kr per time. 

 

Hvis et av tiltakene (a-q) endres eller fjernes vil det ikke resultere i at parkeringsstrategien 

strider mot byutviklingsstrategien. Det er imidlertid viktig å se på tiltakene som en helhet, og 

ikke vurdere dem et og et.  Det er tiltakene (a-q) samlet som gir en parkeringsstrategi som på 

en god måte følger opp målsetninger i byutviklingsstrategien. Dersom alle de foreslåtte 

endringene vedtas, vil det resultere i en parkeringsstrategi som strider mot 

byutviklingsstrategien.  

 

Rådmannen er av den oppfatning at kommunale p-plasser i Hønefoss ikke skal subsidieres av 

kommunen, men betales av den som benytter seg av tilbudet. 

 

Rådmannen anbefaler at Parkeringsstrategi Hønefoss 2020 vedtas slik den foreligger. 

 

 

Vedlegg 

Parkeringsstrategi - hoveddokument 

Parkeringsstrategi Hønefoss - underlagsdokument 

Saksprotokoll Strategi og plan sak 3/19 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

næringssjef: Harriet Slaaen 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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Arkivsaksnr.: 17/1379-389   Arkiv: PLN 431  

 

431 Områderegulering Hønefoss - Klage på vedtak  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.01.2020 

4/20 Strategi og plan 22.01.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Klagen fra BA-tec as tas ikke til følge. 

2. Klagen fra Anne Helene Frøislie tas ikke til følge. 

3. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak 

av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter denne 

lov. Klagen sendes fylkesmannen i Oslo og Viken med følgende uttalelse: 

 Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette 

saksframlegget. 

4. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

 

 

  

Sammendrag 
Det er mottatt 2 klager på plan 431 Områderegulering Hønefoss. Det klages på vedtakspunkt 

11 i kommunestyrets sak 124/19 og på felt BS7. Dette gjelder Gamle Handelsskolen og 

Thoresenparkeringen.  

 

Rådmannen anbefaler at klagene ikke tas til følge. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 
Dato  Utvalg  Sak  

20.06.2017  Formannskapet 2 – 

kommunestrategi og plan  

Sak 20/17 - Oppstart av 431 

– Områderegulering 

Hønefoss og høring av 

planprogram  

20.02.2018  Formannskapet 2 – 

kommunestrategi og plan  

Sak 6/18 - Fastsetting av 

planprogram  

08.03.2018  Kommunestyret  Sak 14/18 – Fastsetting av 

planprogram  

22.01.2019  Formannskapet  Sak 3/19 – 

1.gangsbehandling – Vedtak 

om høring og offentlig 

ettersyn  

27.08.2019 Strategi og plan Sak 15/19 -  2. 

gangsbehandling – Vedtak av 

plan 

05.09.2019 Kommunestyret Sak 124/19 – 2. 

gangsbehandling – Vedtak av 

plan 

 

Beskrivelse av saken  

Kommunestyret vedtok i møte 05.09.2019, sak 124/19 plan 431 Områderegulering Hønefoss. 

Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn to klager på vedtaket, fremsatt av BA-tec 

as v/Jan Solberg og Anne Helene Frøislie. Klagene er mottatt innenfor klagefristen.  

 

Klage fra BA-tec as, datert 08.10.2019  

Klager eier gnr/bnr 316/331 og 317/330. 

Det klages på vedtakspunkt 11 ved vedtak av planen: I området Torvgata, Hammerbrogata, 

Lagesensgate (området ved gamle Handelsskolen) skal maksimal byggehøyde være 10 meter 

(3 etg) med skråtak.  

 

Vedtakspunktet medfører at pågående detaljregulering for plan 395 Nordre Park boligsameie 

ikke kan vedtas uten omarbeidelse. 

 

Det er kommet inn to uttalelser fra motpart i saken. Den ene er fra Nordsida vel og den andre 

er fra Randi Brit Jørgensen, Anette Holten Bekkestad, Ole Erik Kristiansen, Nina Kristiansen, 

Astrid Synnøve Andersen og Karl Petter Endrerud. Begge uttalelsene sier seg uenig med 

klager og ønsker ikke at de folkevalgte skal endre sitt eget vedtak. Uttalelsene i sin helhet 

ligger vedlagt. 
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Rådmannens kommentar: Ved 1. gangsbehandling lå området inne som en del av et større felt, 

BS21, med begrensninger i volum og høyde. Etter merknad fra klager endret rådmannen dette 

slik at plan 395 Nordre Park boligsameie kan gjennomføres innenfor rammene vedtatt 

områderegulering setter. Endringen har ikke vært på høring. Under behandling av 

områdereguleringen omgjorde de folkevalgte rådmannens endring og vedtaket i 

kommunestyret endret tilbake til rammene gitt ved 1. gangsbehandling, men denne gangen 

utskilt som et eget felt, BBB6. Rådmannen følger det politiske vedtaket gjort i kommunestyret. 

Det er ikke kommet fram nye opplysninger fra klagers side og rådmannen ser derfor ingen 

grunn til å ta klagen til følge. 

 

For utfyllende kommentarer til klagen, se vedlegg Klager kommentert av Rådmannen. 

 

Om klagen tas til følge er det nødvendig med utredninger for den nye bruken av området. Felt 

BBB6 vil ikke kunne få rettsvirkning før dette er gjennomført.  

 

Klage fra Anne Helene Frøislie, datert 20.10.2019  

Klager er medeier av gnr/bnr 318/403. 

 

Det klages på innsnevringen av felt BS7 og på byggehøyde på nevnte felt som skal være 

mellom 1-6 etasjer. Klager ønsker også å endre feltformålet fra sentrumsformål til 

anleggseiendom og utvides til også å gjelde over Kvernberggata og Kongens gate. 

Det er ikke mottatt noen uttalelser fra motpart på klagen. 

 

Rådmannens kommentar: Det er ikke ment at bygget i kvartalsstrukturen skal variere mellom 1 

og 6 etasjer, men mellom 3-6 etasjer. Det er åpnet opp for at hele feltet kan bebygges 1 etasje, 

inkludert indre gårdsrom, se Figur 1. Dette medfører at det indre gårdsrommet vil ligge høyere 

enn veien rundt kvartalet. Merknad angående anleggseiendom er også fremsatt ved høring og 

offentlig ettersyn og kommentert ut av rådmannen i den omgangen. Det er ikke kommet fram 

nye opplysninger fra klagers side og rådmannen ser derfor ingen grunn til å ta klagen til følge.  

 

Figur 2: Utsnitt av etasjehøyde for eiendom gnr/brn 318/403 i kvalitetsprogrammet. 

  

For utfyllende kommentarer til klagen, se vedlegg Klager kommentert av Rådmannen. 

 

Om klagen tas til følge er det nødvendig med utredninger for den nye bruken av området. 

Området vil ikke kunne få rettsvirkning før dette er gjennomført. Om klagen skal tas til følge 

må de delene av plan 431 som berøres oppheves og ny reguleringsplan utarbeides. Det er mulig 

å ta ut Felt BS7 uten at det får store konsekvenser for resten av planen. Hvis hele eiendommen 

gnr/bnr 318/403 tas ut av planen vil det ikke være mulig å realisere ny sammenhengende 

gateprofil av Kongens gate.  
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Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak av 

reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov. Klage 

på reguleringsvedtak forelegges Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, som sender den 

videre med sin innstilling til Strategi og utvikling og Kommunestyret. Dersom det ikke er 

grunn til å ta klagen til følge, sendes saken til fylkesmannen i Oslo og Viken.  

 

 

Alternativt vedtak 

1. Klagen fra BA-tec as tas til følge. 

2. Klagen fra Anne Helene Frøislie tas til følge. 

3. Saken legges frem for kommunestyret, med følgende forslag til endring av 

reguleringsplanen: 

a. Vedtakspunkt 11 i kommunestyrets sak 124/19 oppheves. 

Reguleringsbestemmelsene for Felt BBB6 endres tilbake til slik de ble presentert 

ved 2. gangsbehandling. 

b. Eiendom gnr/bnr 318/403 (Felt BS7 samt deler av Felt o_SKT og Felt o_S3) tas ut 

av planen i påvente av privat detaljregulering. 

c.  

4. Iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak utsettes (jf. forvaltningsloven § 42) til 

klagen er behandlet i kommunestyret. Berørte parter informeres om dette. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen følger det politiske vedtaket gjort i kommunestyret. Det er ikke kommet fram nye 

opplysninger fra klagers side. Rådmannen anbefaler at klagene ikke tas til følge.  
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Vedlegg 

Klage BA-tec as 

Klage Anne Helene Frøislie 

Klager kommentert av Rådmannen 

Uttalelse til klage Karl Petter Endrerud m.fl. 

Uttalelse til klage Nordsia Vel 

Plankart 431 Områderegulering Hønefoss 

Reguleringsbestemmelser 431 Områderegulering Hønefoss 

Vedtak Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.12.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Hole Kommune       

Viksveien 30 

 

3530 RØYSE 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/4328-2 53058/19 141 &13  22.11.2019 

 
Uttalelse til Hole kommunes arealdel av kommuneplanen 2019-2030 

 

Ringerike kommune har mottatt forslag til kommuneplanens arealdel for Hole kommune til 

uttalelse. Planen skal gjelde for perioden 2019-2030. Høringsfrist er satt til 22.10.2019. 

Kommuneplanens arealdel består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt en del 

temakart, Fullstendig planforslag og bakgrunnsdokumenter kan . 

Planområdet omfatter hele kommunen med unntak av egne kommunedelplaner for Sollihøgda, 

Sundvollen og Vik. 

I den politiske behandlingen av kommuneplanforslaget ble det besluttet at kommunen skal 

utarbeide en egen kommunedelplan for Helgelandsmoen hvor målet er å legge til rette for mer 

næringsvekst i kommunen. 

 

I denne uttalelsen gjøres det kort rede for de punktene som er mest relevante for Ringerike 

kommune, og merknadene er framkommet ved å sammenligne Ringerike kommunes arealdel i 

grensesnittet mot Hole kommune.  

 

Hole har lagt hensynssone H 735 på områdene som omfattes av Markalovens bestemmelser på 

lik linje med Ringerikes avgrensing av det båndlagte området. Ringerike kommune vil bare 

bemerke at denne hensynssonen ikke gjenfinnes under tegnforklaringen til Holes forslag til 

kommuneplankart. Når det gjelder hensynssone H310, faresone for ras- og skredfare i 

helningen fra Krokskogen og ned mot Steinsfjorden, så mangler denne benevnelsen i plankartet. 

Denne faresonen har ikke Ringerike lagt inn på samme måte som Hole i sin arealdel. Her er det 

et markant skille i kommunegrensa. 

 

Til orientering kan det opplyses at Ringerike kommune har avsatt LNFR-arealer med 

hensynssone H570 bevaring kulturmiljø, med egne retningslinjer, langs grensa til Hole i 

områdene nord for Steinssletta. På Hole-siden er det foreslått LNFR.  

Og i kommunegrensa ved Nordre Loreåsen har Hole avsatt arealer til fritidsbebyggelse BFR_1, 

mens det på Ringerikssiden er LNFR-arealer, men her er det heller ikke mere enn ett par hytter 

på Ringerikes side av kommunegrensa. 

 

Det gjøres oppmerksom på at det for tiden går en reguleringsprosess for «Lamoen – utvidet 

grustak» ved Helgelandsmoen. Arealene som omfattes av denne detaljreguleringen ligger tett 

inntil kommunegrensa og deler av grensa for reguleringen er den samme som kommunegrensa. 

Denne planprosessen går på vanlig måte etter plan- og bygningsloven, og Hole kommune er en 

høringspart i denne prosessen. 



 

 

2 

 

Ringeriksregionen har en rekke felles interesser og utfordringer, og har i dag et formalisert 

regionsamarbeid.  Aktuelt i dette samarbeidet er Regional plan for Ringeriksregionen. 

Dette planarbeidet er en partnerskapsbasert planprosess der Hole kommune, Ringerike 

kommune, Jevnaker kommune og Buskerud fylkeskommune er likeverdige parter. Formålet 

med planarbeidet er bl.a. å bruke planprosessen til å knytte kommunene i Ringeriksregionen 

sammen til en sterkere region som fremstår mer samlet opp mot regionale og statlige 

myndigheter. 

 

Når det gjelder framtidig kommunedelplan for Helgelandsmoen, vil Ringerike kommune påpeke 

at det er en plan som er interessant for Ringerike å følge med på. Ringerike forutsetter at det 

gode samarbeidet i regionen fortsetter, slik at det kan bli tett kontakt under utarbeidelse og 

behandling av denne nye kommunedelplanen. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen   
    
Knut Kjennerud   
enhetsleder   
  Grethe Tollefsen og Ole Einar Gulbrandsen 

  fagansvarlige rådgivere 

  grethe.tollefsen@ringerike.kommune.no 

ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Dette brevet vil bli referert i første møte for Strategi og plan over nyttår. 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/4328-2 53058/19 141 &13  22.11.2019 

 
Uttalelse til Hole kommunes arealdel av kommuneplanen 2019-2030 

 

Ringerike kommune har mottatt forslag til kommuneplanens arealdel for Hole kommune til 

uttalelse. Planen skal gjelde for perioden 2019-2030. Høringsfrist er satt til 22.10.2019. 

Kommuneplanens arealdel består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt en del 

temakart, Fullstendig planforslag og bakgrunnsdokumenter kan . 

Planområdet omfatter hele kommunen med unntak av egne kommunedelplaner for Sollihøgda, 

Sundvollen og Vik. 

I den politiske behandlingen av kommuneplanforslaget ble det besluttet at kommunen skal 

utarbeide en egen kommunedelplan for Helgelandsmoen hvor målet er å legge til rette for mer 

næringsvekst i kommunen. 

 

I denne uttalelsen gjøres det kort rede for de punktene som er mest relevante for Ringerike 

kommune, og merknadene er framkommet ved å sammenligne Ringerike kommunes arealdel i 

grensesnittet mot Hole kommune.  

 

Hole har lagt hensynssone H 735 på områdene som omfattes av Markalovens bestemmelser på 

lik linje med Ringerikes avgrensing av det båndlagte området. Ringerike kommune vil bare 

bemerke at denne hensynssonen ikke gjenfinnes under tegnforklaringen til Holes forslag til 

kommuneplankart. Når det gjelder hensynssone H310, faresone for ras- og skredfare i 

helningen fra Krokskogen og ned mot Steinsfjorden, så mangler denne benevnelsen i plankartet. 

Denne faresonen har ikke Ringerike lagt inn på samme måte som Hole i sin arealdel. Her er det 

et markant skille i kommunegrensa. 

 

Til orientering kan det opplyses at Ringerike kommune har avsatt LNFR-arealer med 

hensynssone H570 bevaring kulturmiljø, med egne retningslinjer, langs grensa til Hole i 

områdene nord for Steinssletta. På Hole-siden er det foreslått LNFR.  

Og i kommunegrensa ved Nordre Loreåsen har Hole avsatt arealer til fritidsbebyggelse BFR_1, 

mens det på Ringerikssiden er LNFR-arealer, men her er det heller ikke mere enn ett par hytter 

på Ringerikes side av kommunegrensa. 

 

Det gjøres oppmerksom på at det for tiden går en reguleringsprosess for «Lamoen – utvidet 

grustak» ved Helgelandsmoen. Arealene som omfattes av denne detaljreguleringen ligger tett 

inntil kommunegrensa og deler av grensa for reguleringen er den samme som kommunegrensa. 

Denne planprosessen går på vanlig måte etter plan- og bygningsloven, og Hole kommune er en 

høringspart i denne prosessen. 
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Ringeriksregionen har en rekke felles interesser og utfordringer, og har i dag et formalisert 

regionsamarbeid.  Aktuelt i dette samarbeidet er Regional plan for Ringeriksregionen. 

Dette planarbeidet er en partnerskapsbasert planprosess der Hole kommune, Ringerike 

kommune, Jevnaker kommune og Buskerud fylkeskommune er likeverdige parter. Formålet 

med planarbeidet er bl.a. å bruke planprosessen til å knytte kommunene i Ringeriksregionen 

sammen til en sterkere region som fremstår mer samlet opp mot regionale og statlige 

myndigheter. 

 

Når det gjelder framtidig kommunedelplan for Helgelandsmoen, vil Ringerike kommune påpeke 

at det er en plan som er interessant for Ringerike å følge med på. Ringerike forutsetter at det 

gode samarbeidet i regionen fortsetter, slik at det kan bli tett kontakt under utarbeidelse og 

behandling av denne nye kommunedelplanen. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen   
    
Knut Kjennerud   
enhetsleder   
  Grethe Tollefsen og Ole Einar Gulbrandsen 

  fagansvarlige rådgivere 

  grethe.tollefsen@ringerike.kommune.no 

ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Dette brevet vil bli referert i første møte for Strategi og plan over nyttår. 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8783-37  Arkiv: PLN 420  

 

Sak: 2/20 

 

Saksprotokoll - 0605_420 Detaljregulering for Kvartal 46 - prinsippsak for videre arbeid  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Arbeidet med 0605_420 detaljregulering for Kvartal 46 tas opp igjen. 

2. Det åpnes opp for et planforslag som omfatter Stangs gate 7, under forutsetning av at 

eksisterende fasade tilbakestilles til opprinnelig stand og bevares. Det tillates 

byggehøyde inntil en etasje over dagens høyde. 

3. Det tillates ikke påbygg på Storgata 13. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.01.2020: 

 

Lise Kihle Gravermoen (Sp) fremmet følgende forslag: 

«Avviser forslag». 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til endret pkt.2 p.v.a. Uavh, Ap, sp og V: 

«Det åpnes opp for et planforslag som omfatter Stangs gate 7, under forutsetning av at 

eksisterende fasade tilbakestilles til opprinnelig stand og bevares. Det tillates byggehøyde inntil 

en etasje over dagens høyde». 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag pkt. 1 og 3 ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling 

til Formannskapet. 

Alternativ avstemming mellom rådmannens pkt. 2 og Braatens (Sp) forslag p.v.a. Uavh, Ap, 

Sp og V, ble Braatens (Sp) forslag vedtatt med 5 stemmer. (Frp, Krf og H) som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/8783-36   Arkiv: PLN 420  

 

 

0605_420 Detaljregulering for Kvartal 46 - prinsippsak for videre arbeid  
 

Forslag til vedtak: 

1. Arbeidet med 0605_420 detaljregulering for Kvartal 46 tas opp igjen. 

2. Det åpnes opp for et planforslag som omfatter riving av Stangs gate 7. 

3. Det tillates ikke påbygg på Storgata 13. 

 

  

 

Innledning 

Forslag til 420 detaljregulering Kvartal 46 ble fremmet til førstegangsbehandling i 

Formannskapet 2 19.06.2018 sak 22/18, og formannskapet var enig med rådmannen i at videre 

behandling av planforslaget må avvente Områderegulering Hønefoss. Det ble også gitt føringer 

om at planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. 

gangsbehandling av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført.  

 

Planforslaget for Kvartal 46 omfattet blant annet forslag om riving av Stangs gate 7, samt 

påbygg av Storgata 13.  

 

Plan 431 Områderegulering Hønefoss er nå vedtatt og setter nye rammer for arbeidet med 

detaljregulering 420 Kvartal 46. Kvartal 46 utgjør områdereguleringens felt BS2. 

 

I Områderegulering Hønefoss ble Stangs gate 7 innlemmet i hensynssone bevaring kulturmiljø 

sammen med Storgata 11, Norderhovsgaten 19, og Stangs gate 5, 3A, 3B og 1A. Grunnlaget 

for dette var at det er viktig å ta vare på det gjenværende trehusmiljø rundt Fengselet. Denne 

rekken med bygninger fra 1875 – 1900 sør for Fengselet og Stangs gate vestover til Holmboes 

gate er de siste som gjenstår fra denne tiden rundt Fengselet som er et vedtaksfredet anlegg. 

Da Kuben ble utvidet, ble resten av de små trehusene fra denne tiden revet.  

 

Opplevelsen av det fredete anlegget (fengselet) er knyttet til konteksten med de gjenværende 

historiske bygårdene som omgir anlegget. Handelsgården i Stangs gate 7 og bygården i 

Norderhovsgate 19 er sentrale hjørnegårder i denne sammenhengen. 

Stangs gate 7 har middels verneverdi (ny registrering i 2018). Det aktuelle kulturmiljøet er av 

lokal verdi, og ikke regional – av den grunn har Fylkeskommunens kulturminnemyndighet i 

forbindelse med oppstart av planarbeid meddelt at de ikke vil motsette seg riving.  



- 

 

Videre utvikling innenfor områdereguleringens hensynssoner er styrt blant annet av 

bestemmelsenes §§ 11.1.1 – 11.1.9. De fleste tiltak innenfor hensynssonene er omfattet av 

plankrav, det betyr at det må vedtas en detaljregulering som hjemler aktuelle tiltak. Innenfor 

felt BS2 medfører ikke plankart og hensynssonebestemmelser at det er forbud mot å rive, men 

spørsmål om riving må tas stilling til i konkret forslag til detaljregulering. I forbindelse med 

detaljregulering må det tas stilling til om bebyggelse kan rives eller ikke. Hvis konklusjonen er 

at bebyggelsen skal vernes, ikke rives, så reguleres bebyggelsen eller kulturmiljøet med tykk 

strek og med bestemmelser som forbyr riving.  

 

Områdereguleringens hensynssonebestemmelser legger også føringer for eventuelle nybygg 

innenfor hensynssonen, slik at det med hensyn til høyde, volum, og detaljutforming tilpasses 

det verneverdige kulturmiljøet rundt, jf. bestemmelsenes § 11.1.5:  

Nybygg kan oppføres innenfor hensynssonene under forutsetning av at områdets kulturmiljø- 

og verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal gis en plassering og utforming mht. størrelse, form, 

materialer, detaljering, farger og lignende som harmonerer og samspiller med den 

eksisterende verneverdige strukturen og bebyggelsen i området. Arkitektonisk uttrykk må være 

tilpasset det verneverdige kulturmiljøet, men bør samtidig være tydelig på at det er en ny 

bygning. 

 

Byer bærer med seg sporene etter historien, både i form av gatenett og eiendomsstruktur, 

bygninger og bygningsmiljøer. Det er disse kulturminnene og kulturmiljøene som karakteriserer 

byen og gir den særpreg og egenart. Kulturarven som byene er bærer av, er også viktig for 

identitet, samhold   og tilhørighet. Den er en ressurs for besøkende og alle som bor i byen, den 

skaper attraktive bymiljøer, og den gir grunnlag for reiseliv og næringsutvikling 

(Riksantikvarens bystrategi).  

 

Ved en vurdering av Stangs gate 7 bør kunne rives bør følgende momenter vurderes:  

 Betydningen av kulturminner og kulturmiljøer. 

 Konsekvensen for kulturmiljøet bygget er en del av.  

 Verdien av dette kulturmiljøet.  

 Opprinnelighet av bygg og miljø. 

 Tilstand  

  

Storgata 13 

Områdereguleringens rammer åpner ikke opp for påbygg på Storgata 13. Dette er gjort med 

tanke på solforhold innenfor hele feltet. I tillegg er det for å ta hensyn til Storgata 11 som 

ligger innenfor hensynssone. Ved å åpne opp for å bygge på Storgata 13 nå, etter vedtak av 

byplan, kan skape presedens innenfor byplan og hvordan man tenker helhetlig utvikling av 

Hønefoss i framtiden. Det er gjort en vurdering i Områderegulering Hønefoss og rådmannen 

anbefaler at det ikke åpnes opp for påbygg på Storgata 13. Hvis det allikevel åpnes opp for 

påbygg på Storgata 13 er hensynet til Storgata 11 spesielt viktig, i tillegg eventuelt nybygg i 

Stangs gate 7 med leiligheter med sydvendte balkonger. 



- 

   
Figur 1 

   

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Dato Utvalg Sak 

04.04.2016 Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning 

Sak 40/16 - Varsel om oppstart 

19.06.2018 Formannskapet 2 Sak 22/18 - Arbeid settes på vent i påvente 

av 431 Områderegulering Hønefoss 

 

 

Formannskapet 2 vedtok 19.06.2018 i sak 22/18: 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 46 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 14/18.  

2. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. 

gangsbehandling av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 318/54, 318/71 og 318/74, samt veiareal gnr/bnr 

318/473, 1035/1 og 3000/1.  

 

Gjeldende regulering 

Området er regulert gjennom den nylig vedtatte 431 Områderegulering Hønefoss. Byplanen 

regulerer bebyggelsen for Felt BS2 som den er i dag. Det åpnes opp for en bygningskropp 

mellom Stangs gate 7 og parkeringen i midten av kvartalet (2. i Figur 1). Ut over dette er det 

ikke hensikten til områderegulering Hønefoss å åpne for påbygg eller øke bygningsvolumet i 

kvartalet. 

 

 

Kunnskapsgrunnlag 

Hus i Hønefoss: 

I Jo. Sellægs bok fra 2007 om byutvikling, byggeskikk og kulturminner i Hønefoss står det om 

Stangs gate 7: 



- 

«Skøiengården i Stangs gate 7 er en stor bondehandelsgård fra 1875, av ubestemmelig 

arkitektonisk stil.» 

 

DIVE-analysen (2018) 

DIVE-analysen er en kulturminnehistorisk stedsanalyse av Hønefoss utført av Norsk institutt 

for kulturminneforskning (NIKU). Stangs gate 7 er nevnt flere steder: 

 

Side 30: «Den tidlige trehusbebyggelsen på sørsiden som fortsatt står som 

historiefortellende elementer fra den tidlige byutviklingen etter 1852 er Løchen-gården 

fra 1860-tallet, det fredede hjelpefengselet fra 1862, trehusmiljøet i St. Olavsgate, 

Skøiengården vis a vis fengselet i Stangs gate samt hjørnegårdene i krysset Storgata og 

Stangs gate.» 

 

Side 78: «Opplevelsen av det fredete anlegget er knyttet til konteksten med de 

gjenværende historiske bygårdene som omgir anlegget. Handelsgården i Stangs gate 7 

og bygården i Norderhovsgate 19 er sentrale hjørnegårder i denne sammenhengen. 

Stangs gate 7 ble oppført for O. Chr. Gomnæs i 1875 og er noe endret med bl.a. 

eternittkledning og vindusutskiftning, men har hovedform og flere detaljer intakt. 

Gården skiftet senere navn til Skøiengården, etter grosserer Skøien.» 

 

Side 100: «Stangs gate forbinder Fengslet, skolen og Søndre Park og er en sentral 

forbindelse mellom boligene på Løkka og sentrum på vestsiden av Kongens gate. 

Stangs gate forbinder sentrale kulturmiljøer på vestsiden og østsiden av Kongens gate 

og representerer i seg selv en sammensatt kulturhistorisk vandring som rommer 

fengslet, skolen, Søndre Park og Løkka. Kulturmiljøet rundt fengslet er sentralt for 

opplevelsen av Storgata som hovedgate i sentrum og bebyggelsen langs Stangs gates 

sydside bidrar til at dette området oppleves med tidsdybde. Forbindelsen til Søndre 

Park er sentral med tanke på hvordan parken som byfunksjon skal dekke begge sider av 

Kongens gate og gjør både Stangs gate og Kong Rings gate til viktige 

tverrforbindelser.» 

 

Buskerud Fylkeskommunes uttalelse ved oppstart av planarbeid:  

BFK som kulturmyndighet kom med innspill til oppstart av planarbeid: 

«Stangs gate 7, «Skøiengården», er vurdert til å ha middels verneverdi i 

kulturminneregisteringen for Hønefoss sentrum. Bygningen er vurdert til å ha middels 

miljøverdi, men er ellers vurdert til å ha lav verneverdi. Stangs gate 7 ble ifølge 

kulturminneregistreringen oppført som forretningsgård i 1875. Bygningen har 

gjennomgått flere endringer i nyere tid.» 

 

Tilstandsrapport Stangs gate 7 13.03.2019 

Forslagsstiller har i forbindelse med offentlig ettersyn av 431 Områderegulering Hønefoss 

sendt inn en tilstandsrapport av Stangs gate 7: 

Bygningskonstruksjon er å regne i tilnærmet original utførelse med unntak av utvendige 

fasader, vinduer/dører og taktekking, samt at det er gjort innvendige 

ombyggingsarbeider etc opp gjennom årene. Nåværende fasader og taktekking, antas å 

være fra slutten av 1960 tallet da deler av bygning ble utbedret og oppgradert etter 

brann i 1967. 

 



- 

Utbedring av bygning på slutten av 60 tallet innebar i hovedsak at det ble satt på nye 

eternitt veggplater, byttet til vinduer med isolerglass og ny taktekking. Videre ble 

brannskadet leilighet med omsluttende bygningsdeler utbedret i samme tidsrom. Ved 

oppussing av lokaler i 2. etasje i senere år, ble det avdekket brannskader i konstruksjon, 

som var kledd inn med nye veggpaneler. I møtebok fra Ringerike Bygningsråd datert 

27. april 1967, som omhandler reparasjonsarbeider, samt en del ominnredning etter 

brann, står det i innstilling at den beste løsningen ville å være å rive bygning, men at 

bygningsrådet godtar eierens forslag om å utbedre bygning iht til forsikringsoppgjør. I 

senere år har det kun blitt utført helt nødvendig vedlikehold på bygning, samt at det har 

blitt tatt nødvendige utbedringer for teknisk anlegg. Generelt er bygning moden for 

renovering. 

 

Gjeldende reguleringsplan 

Plan 431 Områderegulering Hønefoss er nå vedtatt og setter nye rammer for arbeidet med 

detaljregulering Kvartal 46. Kvartal 46 utgjør områdereguleringens felt BS2. 

 

I Områderegulering Hønefoss ble Stangs gate 7 innlemmet i hensynssone bevaring kulturmiljø 

sammen med Storgata 11, Norderhovsgaten 19, og Stangs gate 5, 3A, 3B og 1A. Grunnlaget 

for dette var at det er viktig å ta vare på det gjenværende trehusmiljø rundt Fengselet. Denne 

rekken med bygninger fra 1875 – 1900 sør for Fengselet og Stangs gate vestover til Holmboes 

gate er de siste som gjenstår fra denne tiden rundt Fengselet som er et vedtaksfredet anlegg. 

Da Kuben ble utvidet, ble resten av de små trehusene fra denne tiden revet.  

 

Videre utvikling innenfor områdereguleringens hensynssoner er styrt blant annet av 

bestemmelsenes §§ 11.1.1 – 11.1.9. De fleste tiltak innenfor hensynssonene er omfattet av 

plankrav, det betyr at det må vedtas en detaljregulering som hjemler aktuelle tiltak. Innenfor 

felt BS2 medfører ikke plankart og hensynssonebestemmelser at det er forbud mot å rive, men 

spørsmål om riving må tas stilling til i konkret forslag til detaljregulering. I forbindelse med 

detaljregulering må det tas stilling til om bebyggelse kan rives eller ikke. Hvis konklusjonen er 

at bebyggelsen skal vernes, ikke rives, så reguleres bebyggelsen eller kulturmiljøet med tykk 

strek i plankartet og med bestemmelser som forbyr riving.  

 

Områdereguleringens hensynssonebestemmelser legger også føringer for eventuelle nybygg 

innenfor hensynssonen, slik at det med hensyn til høyde, volum, og detaljutforming tilpasses 

det verneverdige kulturmiljøet rundt, jf. bestemmelsenes § 11.1.5:  

Nybygg kan oppføres innenfor hensynssonene under forutsetning av at områdets 

kulturmiljø- og verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal gis en plassering og utforming 

mht. størrelse, form, materialer, detaljering, farger og lignende som harmonerer og 

samspiller med den eksisterende verneverdige strukturen og bebyggelsen i området. 

Arkitektonisk uttrykk må være tilpasset det verneverdige kulturmiljøet, men bør 

samtidig være tydelig på at det er en ny bygning. 

 

 

Alternative løsninger  

Alternativt forslag til vedtak:  

1. Stangs gate 7 rives ikke. 

2. Det tillates påbygg på Storgata 13. påbygget skal ikke overstige Storgata 11, gesimsen 

på kote +91 (ekskludert teknisk installasjon på taket av Storgata 11). 

3. Arbeidet med detaljregulering 420 Kvartal 46 avsluttes. 



- 

  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener det er viktig at det tas stilling til følgende momenter når man vurderer om 

Stangs gate 7 bør kunne rives: 

 Betydningen av kulturminner og kulturmiljøer 

o Byer bærer med seg sporene etter historien, både i form av gatenett og 

eiendomsstruktur, bygninger og bygningsmiljøer. Det er disse kulturminnene og 

kulturmiljøene som karakteriserer byen og gir den særpreg og egenart. 

Kulturarven som byene er bærer av, er også viktig for identitet, samhold   og 

tilhørighet. Den er en ressurs for besøkende og alle som bor i byen, den skaper 

attraktive bymiljøer, og den gir grunnlag for reiseliv og næringsutvikling. 

 Konsekvensen for kulturmiljøet bygget er en del av 

o Opplevelsen av det fredete anlegget (Fengslet) er knyttet til konteksten med de 

gjenværende historiske bygårdene som omgir anlegget. Handelsgården i Stangs 

gate 7 og bygården i Norderhovsgate 19 er sentrale hjørnegårder i denne 

sammenhengen. 

 Verdien av dette kulturmiljøet.  

o Stangs gate 7 er vurdert til å ha middels verneverdi i kulturminneregisteringen 

for Hønefoss sentrum. Bygningen er vurdert til å ha middels miljøverdi, men er 

ellers vurdert til å ha lav verneverdi. 

 Opprinnelighet 

o Bygget er noe endret med bl.a. eternittkledning og vindusutskiftning, men har 

hovedform og flere detaljer intakt. Utbedring av bygning på slutten av 60 tallet 

innebar i hovedsak at det ble satt på nye eternitt veggplater, byttet til vinduer 

med isolerglass og ny taktekking. 

 Tilstand  

o Generelt er bygning moden for renovering. 

 

Etter rådmannens vurdering tilsier tilstandsrapporten at bygningen må totalrenoveres eller 

erstattes. Rådmannen vurderer at restverdien i bygget er begrenset og at det bør åpnes opp for 

nytt bygg gjennom detaljregulering. Rådmannen mener man ikke bør åpne opp for påbygg på 

Storgata 13, på bakgrunn av vurderinger gjort i Områderegulering Hønefoss. Rådmannen 

anbefaler at Stangs gate 7 tillates revet for å sette opp et nytt bygg med god tilpasning til 

Fengslet og trehusbebyggelsen rundt.  

 

Vedlegg 

Tilstandsrapport Stangs gate 7 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.12.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 



- 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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Takstmannens rolle

Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken
et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

Forutsetninger
Denne rapporten er ikke ment for bruk ved omsetning av bolig, og gir ikke fullgodt informasjonsgrunnlag for hverken kjøpere eller
selgere. Norsk takst anbefaler at det ved omsetning av boliger benyttes Boligsalgsrapport med verditakst, da denne rapporten er
bygget på en standard (NS 3600) ment for boligomsetning.

Tilstandsrapporten er en teknisk rapport for vedlikeholdsplanlegging av byggverk. Hensikten med tilstandsanalysene er å tidlig fange opp
skader og vedlikeholdsbehov som et ledd i forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer (FDV). Denne typen vedlikeholdsplanlegging
bidrar til å opprettholde bygningens tekniske standard og å redusere vedlikeholdskostnadene sett over bygningens brukstid.

Det legges spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som etter takstmannens skjønn er særlig relevante ved forvaltning og
driftsplanlegging for vedlikehold av bygninger. Tilstandsrapporten skal være et grunnlag for planlegging på kort og lang sikt og et grunnlag
for beregning av de økonomiske konsekvensene av bygningens tilstand.

Rapportens struktur

Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig, utført i henhold til (Norsk Standard) N S 3424 (Tilstandsanalyse av
byggverk), N S 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler). Med mindre annet fremgår, er rapporten basert på undersøkelsesnivå 1.
Det gjennomføres derfor kun visuelle observasjoner uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger.

Byggtekniske tilstandssvekkelser angis etter denne standarden på følgende måte:
· Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer
· Tilstandsgrad 1: Svake symptomer
· Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer
· Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil eller mangler som bør
rettes opp. Hvis dokumentet er eldre enn 6 måneder bør takstmannen kontaktes for oppdatering.

Arealberegning for boenheter:

Arealmålingene i denne rapporten har N S 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i
forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for
arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring
av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling
mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori
rommet tilhører.
Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i
etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart
gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige.
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Egne forutsetninger

Arealer i takst er opplyst av eier. Takstmann har ikke foretatt oppmåling av bygning.

OPPDRAG:
Oppdrag er å vurdere nåværende tilstand på bygning, samt å utarbeide er kostnadsoverslag på å oppgradere dagens
bygningsmasse til normal god bygningsteknisk standard, i den grad det er mulig og formålstjenlig opp mot dagens
forskriftskrav.

Dette innebærer utarbeidelse av kostnadsoverslag for ny drenering, nye stikkledninger fra offentlig nett til kjeller og fornyelse
av utearealer som asfalt etc., renovering av fasader med nye vinduer og ytterdører, samt renovering av tak med ny
taktekking.
Innvendig i bygg er det i kostnadsoverslag tatt med bla. nytt ledningsnett for vann og avløp, utbedring av elektrisk anlegg, nytt
brannvarslingsanlegg for hele bygning, ny ventilasjon, oppgradering av kjellergulv og grunn under gulv, generell oppgradering
av kjellerlokaler, oppgradering av næringslokaler i 1. etasje og eksisterende leiligheter i 2. etasje.
Videre innebærer kostnadsoverslag ombygging av tidligere næringslokaler (tannlegekontorer) i 2. etasje til 2 stk leiligheter.
For ombygging av næringslokaler i 2. etasje må det søkes bruksendring og kommunen har da tatt utgangspunkt i at nye
leiligheter bygges bygges opp iht til TEK-17, men at det kan søkes om dispensasjon fra forskriftskrav for forhold som det ikke
er hensiktsmessig å oppnå i eldre bygning.

Videre skal det estimeres kostnader til utarbeidelse av nødvendige tegninger i forhold til byggesøknader, arbeidstegninger,
bygg og brann prosjektering, samt utarbeidelse av anbudsgrunnlag. I kostnadsoverslag er det også tatt med kostnader for
avfallshåndtering, rigg og drift.

Konklusjon tilstand

Oppsummering tilstand;

Bygningskonstruksjon er å regne i tilnærmet original utførelse med unntak av utvendige fasader, vinduer/dører og taktekking,
samt at det er gjort innvendige ombyggingsarbeider etc opp gjennom årene. Nåværende fasader og taktekking, antas å være
fra slutten av 1960 tallet da deler av bygning ble utbedret og oppgradert etter brann i 1967.

Tilstand for bygning generelt. Utbedring av bygning på slutten av 60 tallet innebar i hovedsak at det ble satt på nye eternitt
veggplater, byttet til vinduer med isolerglass og ny taktekking. Videre ble brannskadet leilighet med omsluttende
bygningsdeler utbedret i samme tidsrom. Ved oppussing av lokaler i 2. etasje i senere år, ble det avdekket brannskader i
konstruksjon, som var kledd inn med nye veggpaneler. I møtebok fra Ringerike Bygningsråd datert 27. april 1967, som
omhandler reparasjonsarbeider, samt en del ominnredning etter brann, står det i innstilling at den beste løsningen ville å
være å rive bygning, men at bygningsrådet godtar eierens forslag om å utbedre bygning iht til forsikringsoppgjør. I senere år
har det kun blitt utført helt nødvendig vedlikehold på bygning, samt at det har blitt tatt nødvendige utbedringer for teknisk
anlegg.
Generelt er bygning moden for renovering.

HØNEFOSS, 13.03.2019

Rune Kristoffersen
Byggmester - Takstmann

Telefon: 916 57 101
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Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata
Kunde: Lafton Eiendom AS

Takstmann: Rune Kristoffersen

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 18.02.2019.
- Rune Kristoffersen. Byggmester - Takstmann. Tlf. 916 57 101
- Pål Lafton. Tlf. 90676700

Eiendomsopplysninger
Eiend.betegnelse: Kombinert næring og leilighetsbygg

Beliggenhet: Eiendommen er beliggende i Hønefoss sentrum.

Bebyggelsen: På eiendommen er det oppført kombinert bolig og forretningsbygg, oppført ca 1875. Bygning er
oppført med kjeller, 2 etasjer + stort kaldloft. Kjeller er benyttet som næringslokale, lagerlokale og
kjeller med enkle boder etc. 1. etasje er det næringslokaler. 2 etasje er det 3 stk leiligheter, samt
tomme næringslokaler, som tidligere ble benyttet til tannlegepraksis. Videre er det stort råloft over
hele bygning.

Byggemåte. Kjeller oppført med grunnmur i gråstein og teglstein, samt støpt gulv på grunn.
Yttervegger og deler av delevegger antatt oppført i som laftevegger, kledd med panel, og senere
utbedret med påforing og utvendig veggplater i eternitt og stål fasadeplater. Etasjeskillere i tre. Tak
som plassbygget saltakkonstruksjon i tre med stort kaldtloft. Yttertak med eldre sement takstein,
renner og beslagstekking.

Bygningskonstruksjon er å regne i tilnærmet original utførelse med unntak av utvendige fasader,
vinduer/dører og yttertak, samt at det er gjort noe innvendige ombyggingsarbeider etc opp gjennom
årene.

Nåværende fasader og taktekking, antas å være fra slutten av 1960 tallet da deler av bygning ble
oppgradert etter brann.

Om tomten: Flat tomt på 879,1 m² hvor bakgård er benyttet til parkering og areal i front av bygning er fortau.
Øvrig tomt er det bebyggelse.

Regulering: Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan «64-02 Hønefoss Sentrum».
Senterområde- Nåværende

Adkomstvei: Offentlig

Tilknytning vann: Offentlig

Tilknytning avløp: Offentlig

Arealer bygning. Oppgitte arealer er opplyst av eier. Takstmann har ikke foretatt oppmåling av bygning.

Kjeller. Bruttoareal 500, Bruksareal BRA m²430
1. etasje Bruttoareal 500, Bruksareal BRA m²475
2. etasje Bruttoareal 500, Bruksareal BRA m²475

Sum bygning: Bruttoareal 1 500 Bruksareal BRA m² 1 380

Kjeller. Del av kjeller er i dag benyttet av forretningslokaler, bla som lagerlokaler. Øvrig kjeller er
råkjeller med boder etc i dårlig forfatning.

1. etasje er det 2 stk trappeoppganger til leiligheter, samt trappeoppgang til næringslokale, som
tidligere ble benyttet til tannlegekontorer.

2. etasje er det i dag 4 stk leiligheter i tillegg til tidligere tannlegekontorer.

Videre er det stort råloft, hvor det er utlagt isolasjon.
Kostnadskalkyle for
renovering av
bygning utvendig og
innvendig.

NB! alle tall er eksklusive mva.
I alle poster er det tatt med kostnader til avfallshåndtering, rigg og drift.

Post 1. Grunn og fundamenter:
Kalkulerte kostnader innebærer utskifting av drenering for grunnmur inklusive gravearbeider, nye
fyllmasser, nødvendig markisolasjon og isolering av grunnmur, nye stikkledninger til kjeller fra
offentlig nett, nytt asfaltdekke for fortau og gårdsplass, eventuelt nye trapper til ytterdører der det er
nødvendig.
Videre er det behov for utbedring av kjeller pga av fukt og lukt, som påvirker lokaler i bygning.
Kostnader for utbedring innebærer å fjerne eksisterende betonggulv (ikke innvendig fundamentering
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for bærevegger og søyler), utskifting av nødvendige masser i grunn, drenering av grunn for kjeller,
eventuelt med pumpekum, isolering, fukt/radonsperre og ny gulvstøp.
Rund sum kr 5 000 000,- + mva.

Post 2. For etasjeskiller mellom 1- og 2. etasje er det tatt med renovering av etasjeskiller iht til
dagens forskriftskrav for brann og lyd.
Rund sum kr 800 000,- + mva

Post 3.
Yttervegger: Kalkulerte kostnader for utbedring av yttervegger innebærer fjerning av eternitt og stål
fasadeplater, etterisolering og tilleggsisolering, ny ytterkledning og staffasje, nye vinduer og
ytterdører. Videre er det tatt med kostnader for avfallshåndtering, stillaser, rigg og drift.
Det er også tatt med kostnader i forbindelse med demontering av eternitt fasadeplater og
deponering av bla eternittplater som skal leveres godkjent avfalls-mottak som spesialavfall.
Rund sum kr 5 000 000,- + mva.

Post 4. Takkonstruksjon: Kalkulert kostnad for fjerning av stubbloftsfyll, isolasjon etc på loft og ny
isolasjon. Det er også tatt med en rund sum for mindre nødvendige bygningsmessige utbedringer
på loft.
Rund sum kr 500 000,- + mva.

Post 5. Taktekking: Kalkulert kostnad for demontering av eksisterende taktekking, utbedring av
undertak, ny takstein inkl. lekter etc. nye beslagløsninger, nødvendig ras-sikring for snø og is, samt
stillaser og sikringsarbeider.
Rund sum kr 3 500 000,- + mva.

Post 6. Ledningsnett for sanitær: Det må påregnes at bunnledninger for avløp under kjellergulv
består av eldre soilrør, samt ledningsnett for vann og avløp i bygning er modent for utskifting. I
kostnadskalkyle er det tatt med at alle bunnledninger og ledningsnett i bygning blir byttet ut med
nytt.
Rund sum kr 500 000,- + mva.

Post 7. Ventilasjon: Kalkulert kostnad for prosjektering og installasjon av balansert
ventilasjonsanlegg for 6 stk leiligheter, samt utbedring av ventilasjon for kjeller og forretningslokaler i
1. etasje.
Rund sum kr 1 000 000,- + mva.

Post 8. Elkraft, generelt: Kalkulert kostnad for nytt el opplegg for 2 stk nye leiligheter og
trappeoppganger, samt nødvendig oppgradering av eksisterende anlegg for kjeller og
forretningslokaler i 1. etasje. Det forutsettes at dagens strøm-inntak til bygning har nødvendig
kapasitet, og det er ikke takk med kostnader til eventuelt utbedring av strømtilførsel til bygning.
Rund sum el. arbeider kr 1 000 000,- + mva.

Post 9. Innredning av 2 stk. nye leiligheter i 2. etasje. Leiligheter bygges opp iht til TEK-17 så langt
det er mulig, med oppgradering av yttervegger, lyd og branndører, nye vinduer, lydgulv og nye
overflater for gulv, vegger og himlinger, samt nye bad og kjøkken. Trappeoppgang oppgraderes med
ny hoveddør, nye overflater, renovering av trapp etc.
Rund sum kr 1 200 000,- + mva.

Post 10. Renovering av eksisterende leiligheter utføres iht til krav i TEK-17 så langt det er mulig og
hensiktsmessig, med oppgradering av yttervegger, nye lyd og branndører, nye vinduer, lydgulv og
nye overflater for gulv, vegger og himlinger, samt nye bad og kjøkken. Trappeoppgang oppgraderes
med nye dører iht til forskriftskrav, nye overflater, renovering av trapp etc.
Rund sum kr 3 800 000,- + mva.

Post 11. Estimerte kostnader til utarbeidelse av nødvendige tegninger, byggesøknader,
arbeidstegninger, bygg og brann prosjektering, samt utarbeidelse av anbudsgrunnlag.
Rund sum kr 450 000,- + mva.

Totalanslag på kostnader for totalrenovering av Stangsgate 7. Post 1 tom 11 kr 22 750 000,- +
mva.
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Matrikkeldata
Matrikkel: Kommune: 0605 RI NGERIKE Gnr: 318 Bnr: 54

Eiet/festet: Eiet

Areal: 879,1 m²

Hjemmelshaver: Lafton Eiendom AS

Adresse: Stangs gate 7, 3510 Hønefoss

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Situasjonskart 18.02.2019 Innhentet

Tegninger av bygning 09.10.1967 Innhentet

Utskrift fra møtebok
Ringerike Bygningsråd

20.06.1968 Innhentet

Eiendomsverdi.no 18.02.2019 Innhentet

Eier 18.02.2019

Bygninger på eiendommen

Kombinert forretnings- og leilighetsbygg

Bygningsdata
Byggeår: 1875 Kilde: Ca. byggeår

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

Kjeller 500 430 430 Areal er ca og er beregnet ut fra
tegninger

1. etasje 500 475 475 Areal er ca og er beregnet ut fra
tegninger

2. etasje 500 475 475 Areal er ca og er beregnet ut fra
tegninger

Råloft

Sum bygning: 1 500 1 380 0 1 380
Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.
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Tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering for Kombinert forretnings- og leilighetsbygg

Grunn og fundamenter, generelt - Kombinert forretnings- og leilighetsbygg
Beskrivelse: Byggegrunn antas å være leireholdige masser.

Grunnmur for kjeller i hovedsak oppført i gråsteinsmur og teglsteinsmur, samt mindre del av
grunnmur i plasstøpt betong.
Støpt gulv i hele kjeller.
Utførelse for drenering ikke kjent, men det er ikke noe som tyder på at det er drenert rundt bolig
etter byggeår.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Generelt er det noe fukt i kjeller som ikke er innredet. Det må påregnes at drenering er
mangelfull og at det behov for generell utbedring rundt hele bygning med ny drenering,
isolering av grunnmur, samt tilbakefylling med egnet masser av kult/pukk/singel. Videre må
det påregnes gravearbeider ut i gate for tilkobling til kommunalt nett for overvann, om dette
finnes.
Videre må det tas høyde for at støpte gulv og grunnmur står ned i grunn og uansett vil ha noe
fuktopptak pga byggemåte, selv om drenering er fungerende.

Post 1. Grunn og fundamenter: Kalkulerte kostnader innebærer utskifting av drenering for
grunnmur inklusive gravearbeider, nye fyllmasser, nødvendig markisolasjon og isolering av
grunnmur, nye stikkledninger til kjeller fra offentlig nett, nytt asfaltdekke for fortau og
gårdsplass, eventuelt nye trapper til ytterdører der det er nødvendig. Videre er det behov for
utbedring av kjeller pga av fukt og lukt, som påvirker lokaler i bygning. Kostnader for
utbedring innebærer å fjerne eksisterende betonggulv (ikke innvendig fundamentering for
bærevegger og søyler), utskifting av nødvendige masser i grunn, drenering av grunn for
kjeller, eventuelt med pumpekum, isolering, fukt/radonsperre og ny gulvstøp.
Rund sum kr 5 000 000,- + mva.

Yttervegger - Kombinert forretnings- og leilighetsbygg
Beskrivelse: Yttervegger antatt oppført i tømmerlaft med utvendig panel. Senere er yttervegger kledd med

eternittplater og stål fasadeplater. Innvendig er det forskjellig type påforing og kledninger. Utførelse
for isolering ikke kjent.
Originale vinduer er i hovedsak rundt 1970 tallet byttet ut med nye vinduer er med 2-lags
isolerglass. Utseende på nåværende vinduer avviker fra opprinnelig utsende.
Ytterdører av diverse typer. I 1. etasje er det i hovedsak ytterdører i aluminium med isolerglass og
fra bakgård er det eldre ytterdører.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fasader har i dag preg av utbedringer med funksjonelle platekledninger, sammen med nyere
vindustyper, som gjør at fasader fremstår med annet utsende enn opprinnelige fasader.
Dagens vinduer og ytterdører er modne for utskifting og det vil være naturlig å bytte vinduer
og ytterdører i hele bygning i forbindelse med renovering av yttervegger.

Post 3.Kalkulerte kostnader for utbedring av yttervegger innebærer fjerning av eternitt og stål
fasadeplater, etterisolering og tilleggsisolering, ny ytterkledning og staffasje, nye vinduer og
ytterdører. Videre er det tatt med kostnader for avfallshåndtering, stillaser, rigg og drift. Det er
også tatt med kostnader i forbindelse med demontering av eternitt fasadeplater og
deponering av bla eternittplater som skal leveres godkjent avfalls-mottak som spesialavfall.
Rund sum kr 5 000 000,- + mva.

Takkonstruksjoner - Kombinert forretnings- og leilighetsbygg
Beskrivelse: Saltakkonstruksjon i tre med stort kaldloft og sperrekonstruksjon med over/underligger som taktro.

På loft er det stubbloftsfyll med flis mellom bjelker og tilleggsisolering med Glava isolasjonsmatter.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke synlige svikt for konstruksjon, utover at det er noe eldre fuktskader i taktro.

I forbindelse med oppgradering av leiligheter i 2. etasje på bygning, må det påregnes behov
for å fjerne stubbloftsfyll og nyere topplag med isolasjon, som ligger på loft og etterisolere loft
med ikke brennbar isolasjon.

Post 4. Kalkulert kostnad for utbedring av isolasjon etc på loft, inklusive deponering av avfall,
rigg og drift.. Det er også tatt med en rund sum for mindre nødvendige bygningsmessige
utbedringer på loft.
Rund sum kr 500 000,-

NB! Det er ikke vurdert eller tatt med eventuelle behov for utbedring av takkonstruksjon i
forbindelse med eventuell brannsikringstiltak vedrørende brannspredning, rømning etc.
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Taktekking og membraner - Kombinert forretnings- og leilighetsbygg
Beskrivelse: Tak er tekket med sement takstein, takrenner og beslag.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Taktekking er eldre, antatt fra rundt 1960 tallet og ut fra normal forventet levetid må det
påregnes at det er behov for totalrenovering av utvendig tak.

Post 5. Kalkulert kostnad for ny taktekking med utbedring av undertak, ny takstein inkl. lekter
etc., beslagsløsninger, nødvendig rassikring for snø og is, deponering av avfall, stillaser,
sikringsarbeider mot vei/fortau, rigg og drift.
Rund sum kr 3 500 000,-

Trapper og ramper - Kombinert forretnings- og leilighetsbygg
Beskrivelse: Bygning har i dag 2. stk trappoppganger, der en har adkomst fra gateplan opp til 2. etasje hvor det

tidligere var tannlegepraksis.
Trappeoppgang nr 2 har adkomst fra bakgård og går opp til leiligheter i 2. etasje, samt at det er
trapperom med bratt trapp videre til kaldloft.
I tillegg har det vært en trappeoppgang nr 3, men her er trapp fjernet og trapperom bygget om.
Til kjeller er det innvendig trappe fra 2 stk forretningslokaler, for tilhørende kjellerlokaler. Til råkjeller
med boder etc er det adkomst via utvendig trappehals og enkel eldre trapp.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Trapperom har eldre utførelse og det er generelt behov for utbedring av trapperom og
trappeløsninger.
Utbedring av trappeoppgang for nye leiligheter er tatt med i kostnader for innredning av
leiligheter, post 9 og 10.

Frittbærende dekker - Kombinert forretnings- og leilighetsbygg
Beskrivelse: Etasjeskillere i tre med heltrebjelker.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det antas at etasjeskillere i bygning har opprinnelig utførelse. Mot kjeller-rom er det stubbeloft
og det antas at det i hovedsak er eldre stubbloftsfyll i deler av gulv og deler av gulv kan være
utbedret med isolasjonmateriale.
Det må påregnes at dagens utførelse ikke tilfredsstiller dagens forskriftskrav.

Det er ikke tatt med kostnader og arbeider på eksisterende etasjeskillere mellom kjeller og 1.
etasje.

Post 2. For etasjeskiller mellom 1- og 2. etasje er det tatt med renovering av etasjeskiller iht til
dagens forskriftskrav for brann og lyd.
Rund sum kr 800 000,- + mva

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner - Kombinert forretnings- og leilighetsbygg
Beskrivelse: Bygning har ledningsnett med forskjellig alder og utførelse.

Vannrør inn til bygning er eldre røropplegg, samt at hoveddel av ledningsnett i bygning er eldre
kobberrør.
Avløpsrør i bygning er i hovedsak eldre jern soilrør fra kjeller, som stedvis går over i plastrør.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Eier opplyser at det generelt er ett uoversiktlig ledningsnett i bygning og at det har vært behov
for hyppig rørleggerbesøk for utbedringsarbeider.
Til tider oppstår det problemer med kloakklukt i deler av bygning, og det har ikke lyktes å
finne kilde og årsak til at dette tidvis oppstår.

Utførelse og tilstand for stikkledninger fra offentlig nett er ikke kjent og det er tatt med at disse
skiftes ut med nytt ved eventuelle utbedring av drenering for grunnmur (kostnad tatt med
under grunn og fundamenter.

Post 6. Det må påregnes at bunnledninger for avløp under kjellergulv består av eldre soilrør,
samt ledningsnett for vann og avløp i bygning er modent for utskifting. I kostnadskalkyle er
det tatt med at alle bunnledninger og ledningsnett i bygning blir byttet ut med nytt.
Rund sum kr 500 000,- + mva.
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Varme, generelt - Kombinert forretnings- og leilighetsbygg
Beskrivelse: Bygning har eldre teglsteinspiper fra byggeår. Dagens piper er i liten grad benyttet til oppvarming og

det benyttes i hovedsak strøm til oppvarming.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det må påregnes at dagen piper, som delvis har utforming som krabbepiper, ikke er forenlig
med dagens krav iht. brannforskrifter, samt at de ikke er forenlig med nye planløsninger for
leiligheter.

Det er ikke tatt stilling til eventuelle endringer for piper i bygning, utover dagens løsning.
Elektrisk oppvarming av forretningslokaler og leiligheter er tatt med i post 9 og 10.

Luftbehandling, generelt - Kombinert forretnings- og leilighetsbygg
Beskrivelse: Forhold for ventilasjon er ikke undersøkt, men i hovedsak har bygning naturlig ventilasjon med

forskjellig utførelse, samt at det er mekanisk avtrekksventilasjon i noen sanitærrom og fra kjøkken.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Nåværende ventilasjon tilfredsstiller ikke dagens krav til ventilasjon.

Det må påregnes at det er behov for nytt balansert ventilasjonsanlegg i alle leiligheter. Det er
forutsatt at alle rørføringer og aggregat kan plasseres på loft.
Det er ikke tatt med i beregning endringer for ventilasjon av næringslokaler 1. etasje, samt
kjellerlokaler.

Post 7. Kalkulert kostnad for prosjektering og installasjon av balansert ventilasjonsanlegg for
6 stk leiligheter, samt utbedring av ventilasjon for kjeller og forretningslokaler i 1. etasje. Rund
sum kr 1 000 000,- + mva.

Elkraft, generelt - Kombinert forretnings- og leilighetsbygg
Beskrivelse: Tilstand på el. anlegg i bygning er ikke vurdert av takstmann. Eier opplyser at det er anlegg og

opplegg med forskjellig alder og at det er gjort nødvendige utbedringer for sikringsskap.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det må påregnes at det er behov for utbedring av el. anlegg for eksisterende leiligheter i 2.
etasje, samt nytt el opplegg for 2 stk nye leiligheter og trappeoppganger. Det er ikke tatt med
i kostnadsoverslag endringer for el. anlegg for næringslokaler i1. etasje, samt for kjeller.

Post 8. Kalkulert kostnad for nytt el opplegg for 2 stk nye leiligheter og trappeoppganger,
samt nødvendig oppgradering av eksisterende anlegg for kjeller og forretningslokaler i 1.
etasje. Det forutsettes at dagens strøm-inntak til bygning har nødvendig kapasitet, og det er
ikke takk med kostnader til eventuelt utbedring av strømtilførsel til bygning.
Rund sum el. arbeider kr 1 000 000,- + mva.

Annet - Kombinert forretnings- og leilighetsbygg
Beskrivelse: Ombygging og innredning av leiligheter i 2. etasje.

Leiligheter bygges opp iht til TEK-17 så langt det er mulig, med oppgradering av yttervegger, lyd og
branndører, nye vinduer, lydgulv og nye overflater samt nye bad og kjøkken. Felles trappeoppgang
oppgraderes med ny hoveddør, nye overflater, renovering av trapp etc.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Post 9. Innredning av 2 stk. nye leiligheter i 2. etasje. Leiligheter bygges opp iht til TEK-17 så
langt det er mulig, med oppgradering av yttervegger, lyd og branndører, nye vinduer, lydgulv
og nye overflater for gulv, vegger og himlinger, samt nye bad og kjøkken. Trappeoppgang
oppgraderes med ny hoveddør, nye overflater, renovering av trapp etc. Rund sum kr 1 200
000,- + mva.

Post 10. Renovering av eksisterende leiligheter utføres iht til krav i TEK-17 så langt det er
mulig og hensiktsmessig, med oppgradering av yttervegger, nye lyd og branndører, nye
vinduer, lydgulv og nye overflater for gulv, vegger og himlinger, samt nye bad og kjøkken.
Trappeoppgang oppgraderes med nye dører iht til forskriftskrav, nye overflater, renovering av
trapp etc. Rund sum kr 3 800 000,- + mva.
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Arkivsaksnr.: 17/161-90   Arkiv: PLN 439  

 

439 detaljregulering for Hvervenkastet - 2. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 439 detaljregulering for Hvervenkastet vedtas, og gjeldende reguleringsplan (113-01 

Hvervenmoen), oppheves.  

 

 

 

Sammendrag 

Planforslaget legger til rette for opprettelsen av en dagligvareforretning på Hvervenkastet i 

eksisterende bygningsmasse. Det er en vesentlig endring av plan siden gjeldende 

reguleringsplan fra 1990 ikke tillater opprettelse av dagligvareforretning grunnet antatt økning 

i trafikk.  

 

Planforslaget var på høring 11.12.18-16.02.19. Det kom inn syv uttalelser til planforslaget 

hvorav to var innsigelse fra hhv. Statens vegvesen og Fylkesmannen. Som følge av høring og 

offentlig ettersyn er det gjort endringer i planen. De viktigste er:  

 Endringer i plankartet for å ivareta fotgjengere og syklister på en bedre måte.   

 Endringer i bestemmelsene slik at handelen begrenses. Dette er gjort for å redusere 

trafikk og for at planen ikke skal stride med statlige planretningslinjer for samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging.  Det tillates nå maksimalt 3000m2 salgsflate for 

detaljvarehandel, noe som inkluderer maksimalt 1500m2 salgsflate for dagligvare. I 

tillegg tillates det inntil 1000m2 volumvarer og arealkrevende varer i 

forretningsbygget. Resterende areal i bygget skal ikke benyttes til handel men andre 

formål innenfor reguleringsformålet.  

 Endringer i rekkefølgebestemmelsene slik at alle tiltak som er planlagt skal 

gjennomføres før brukstillatelse. Blant annet skal parkeringsplassen være opparbeidet 

iht. situasjonsplanen, vegmyndighet skal godkjenne trafikkreduserende tiltak i 

rundkjøringen mot sentrum og planlegging og gjennomføring av alle vegtiltak skal 

gjøres etter avtale med vegmyndighet. 

 

Rådmannen anbefaler at planen vedtas.  



- 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med planen er å legge til rette for opprettelsen av en dagligvareforretning i 

eksisterende bygningsmasse. Gjeldende reguleringsplan, 113-01 Hvervenmoen vedtatt 

08.01.1990, spesifiserer i §3.1 at "Område for forretningsbebyggelse tillates ikke nyttet til 

svært trafikkskapende virksomheter, f.eks. matvareforretning.". Siden planforslaget strider 

direkte med gjeldende plan foreslås det en vesentlig endring. Ved vesentlig endring er 

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

Hvervenkastet. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok å anbefale oppstart av 

planarbeidet for detaljreguleringen 06.11.17, mot fire stemmer (Bh, Nr. 70/17). 

Formannskapet vedtok Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning sin innstilling 

21.11.17, mot én stemme (Bh, Nr. 30/17). 

Vedtak:  

1. Hovedutvalget (HMA) anbefaler oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet 

gnr/bnr 38/119.   

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 113-01 

”Hvervenmoen” vedtatt 08.01.1990, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 

nr. 283-01 «Sykehusområdet» og deler av reguleringsplan nr. 107-02 «Boligfelt 

ved Ringerike sykehus», som eventuelt overlappes av ny plan ved endelig vedtak.  

3. Før varsel og kunngjøring av planoppstart må det avholdes formelt oppstartmøte.  

4. Forslag til planavgrensning må foreligge før varsling og kunngjøring av 

planoppstart.  

5. Utredningene må gi svar på størrelse og omfang av det handelskonseptet som 

forslagsstiller endelig vil foreslå.  

6. Utredningen må gi svar på om lokalisering av tiltaket er egnet med tanke på 

konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling.  

7. Resultatet av utredningene skal legges til grunn for kommunens videre behandling 

av planforslaget.  

 

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

03.12.18 hvor det ble vedtatt å sende planforslaget på høring og offentlig ettersyn, mot 

tre stemmer (Bh, Nr. 88/18). Strategi og plan vedtok Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning sin innstilling 11.12.18, mot to stemmer (Bh, Nr. 36/18). (Merknad til 

punkt 3. Dato oppgitt i vedtaket er ikke korrekt. Riktig dato er 08.01.1990.)  

Vedtak:  

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

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

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

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

3. Dersom planforslaget vedtas oppheves den gjeldende reguleringsplanen: 113-01 

Hvervenmoen, vedtatt 30.11.1989.  

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

opparbeides før brukstillatelse gis, for å sikre myke trafikanter på 

parkeringsområdet.  

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

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

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

 

Beskrivelse av saken 

Nøkkelopplysninger 

Forslagsstiller Fossen Utvikling AS 

Søndre torv 2B 

3510 Hønefoss 

Fagkyndig Fossen Utvikling AS v/ Bjørn Leifsen 

Søndre torv 2B 

3510 Hønefoss 

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

Omfatter ett lager-/forretningsbygg med 4850m2 handel, fordelt på følgende 

forretninger: møbelhandel 2450 m2, interiørhandel 1000 m2, kontormøbler 440 

m2 og sportshandel 960 m2. 

 

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

Omfatter gjestegård med bevertning og overnatting. 

 

Gnr/bnr 38/136 – Certas Energy Norway AS 

Omfatter arealet til bensinstasjonen. 

Arealstørrelse Hele planområdet har et areal på 30 daa 

gnr/bnr 38/119 – 3,93 daa 

gnr/bnr 38/135 – 1,82 daa 

gnr/bnr 38/136 – 6,90 daa 

Det resterende arealet er fordelt på parkering og offentlige formål.  

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

Utnyttelsen er derfor tilsvarende høy.   

gnr/bnr 38/119 – BRA 6 700 m2 

gnr/bnr 38/135 – 60% BYA  

gnr/bnr 38/136 – 15% BYA 

Arealformål Forretninger (BF) 

Bevertning (BB) 

Bensinstasjon/vegserviceanlegg (BV) 

Kjøreveg (SKV) 

Parkering (SPA) 

Annen veggrunn/grøntareal (SVG) 

Gang-/sykkelveg (SGS) 

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

to HC-plasser. 

 

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

98 parkeringsplasser for bil, 10 HC plasser, 2 plasser for elbil og 50 

sykkelparkeringsplasser for disse to tomtene.  

Overordnet plan Kommuneplanen er grunnlaget for detaljreguleringen. Planforslaget strider 

mot kommuneplanen da området er avsatt til næring. 

Gjeldende plan 113-01 Hvervenmoen, vedtatt 08.01.1990. Regulert til ervervsområde, 

(omfatter kontor, forretning, industri og lager). Tillatt utnyttelsesgrad er 0,3 

og bebyggelsen skal ikke overstige 3 etasjer.   

Plantype  Privat detaljregulering jf. §12-3.   

 

 



- 

Planforslaget 

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

 Plankart 

 Reguleringsbestemmelser 

 Planbeskrivelse 

 

Hensikten med planforslaget er etablering av en dagligvareforretning i eksisterende 

forretningsbygg på gnr/bnr 38/119. Planen medfører ingen endringer i eksisterende 

bygningsmasse. Byggegrenser og grad av utnyttelse tillater i praksis ingen utvidelse av 

bygningene.   

 

Ytterligere beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende planbeskrivelse. Se 

også saksframlegg til 1. gangsbehandling.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 11.12.18-16.02.19. I samme periode ble 

forslaget sendt til regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt syv uttalelser, hvorav to var innsigelse fra hhv. Statens 

vegvesen og Fylkesmannen. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert i vedlegg.  

 

Innsigelser 

Fylkesmannen og Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. 

For nærmere informasjon om innsigelsene, se oppsummering av og kommentarer til 

høringsuttalelsene. Etter dialog/ytterligere utredninger og videre justeringer i planforslaget er 

begge innsigelsene nå trukket (se vedlegg), og kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen.  

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

De viktigste endringene i plankartet: 

Det er regulert inn gang- og sykkelveg, på egen tomt, fra rundkjøringen i nord til der dagens 

overgangsfelt ligger. I tillegg er det regulert inn en gangsone foran forretningsbygget. Det er 

også regulert en forbindelse for myke trafikanter mellom gangfeltet og gangsonen. Plankartet 

stemmer nå overens med situasjonsplanen og tar tilstrekkelig vare på myke trafikanter. 

 

De viktigste endringene i planbestemmelsene: 

 §1.1 (før brukstillatelse) punkt 3, gjør situasjonsplanen juridisk bindende: «Før endret 

bruk av næringsbygg skal parkeringsplass (SPA1) være opparbeidet i samsvar med 

godkjent situasjonsplan.»  

 §1.1 (før brukstillatelse) punkt 6, sikrer at alle tiltak blir planlagt og gjennomført før 

brukstillatelse: «Før det gis brukstillatelse på dagligvarebutikk innen planområdet, 

skal:  

a. Det inngås avtale med vegmyndighetene mht. planlegging og gjennomføring av 

vegtiltak. 

b. Før endret bruk av næringsbygg i BF1skal det etableres fortau mellom 

fotgjengerfeltene og avkjøringen til Osloveien, slik reguleringsplanen viser. 

c. Fotgjengerfeltet øst for krysset med Arnold Dybjords vei flyttes ca.22 m vestover 

fra dagens beliggenhet. Det vises her til illustrasjonsplanen vist i 

planbeskrivelsen. Eksakt plassering skal godkjennes av vegmyndighetene. 



- 

d. Vegmyndighetene godkjenner utforming av tiltak i rundkjøringen før endret 

bruk av næringsbygg i BF1. Det gjelder også hvorvidt rundkjøringens armer 

til/fra nord skal endres, slik at det blir to innfarter og én utfart, i stedet for én 

innfart og to utfarter som i dag. 

e. Gangfelt nord for rundkjøringen flyttes ca. 20 m mot nord. Det vises her til 

illustrasjonsplanen vist i planbeskrivelsen. Eksakt plassering skal godkjennes av 

vegvesenet.» 

 §3.1a (utnyttelse), begrenser areal for handel: «Total utnyttelse skal ikke overstige 6 

700m2 BRA, hvilket tilsvarer dagens bygg. Det skal ikke medberegnes BRA for 

imaginære etasjeplan. Dagligvareforretningen skal maksimalt ha en samlet salgsflate 

på 1500 m2. Detaljvarehandel inkludert dagligvare skal begrenses til å omfatte maks 

3000 m2. I tillegg kommer volumvarer/arealkrevende varer som kan omfatte 1000 m2. 

Resterende arealer innenfor maks BRA skal ikke benyttes til handel, men andre formål 

innenfor reguleringsformålet.» 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

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

lokalsamfunn gjennom:  

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

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

– "rett virksomhet på rett sted." 

 

Dette er tatt hensyn til i planen. Planforslaget er derfor ikke i strid med kommuneplanens 

samfunnsdel.  

 

Kommuneplanens arealdel  

Planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel, vedtatt 31.01.19, på to områder. 

1.  Området er avsatt til næring i arealdelen, ikke forretning.  

2. I planforslaget er formålet endret fra erverv til forretning, og det tillates et salgsareal 

på 1 500m2 for dagligvareforretning. Dette strider direkte med §6.4 i kommuneplanens 

arealdel: "Formålet omfatter arealer og bygninger for detaljhandel. Etablering av nye 

og utvidelse av eksisterende forretninger krever reguleringsplan, og skal være vist i 

kommuneplanens arealdel. Ved regulering kan detaljhandel for dagligvarer med inntil 

800 m2 BRA salgsareal etableres i større områder for boligbebyggelse med minimum 

200 boenheter, innen en radius på 2,0 km.".   

 

Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 

I analysen, vedtatt 13.12.12, er følgende punkter relevante: 

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

randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. Naturlig tilhørende 

småvarer må være en mindre del av forretningen.  

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

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

hver enkelt sak.» 

 



- 

Planforslaget er i strid med analysens punkter om tillatt etablert næringsvirksomhet, men det 

er blitt gjennomført tilstrekkelig utredninger og analyser for denne etableringen.   

 

Juridiske forhold  

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

Saken behandles først i Formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. Saken vil ikke bli 

behandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning.  

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 

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

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig ingen 

økonomiske belastninger for Ringerike kommune.  

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til høring og offentlig ettersyn fremgår av vedlegg. 

 

Planen fikk to innsigelser etter høring og offentlig ettersyn. Etter dialog og ytterligere 

endringer i planen er begge disse innsigelsene trukket, men det er ennå ikke avklart hvordan 

kapasitetsproblemet i rundkjøringen nord for planområdet skal løses. Fra 01.01.20 er det 

fylkeskommunen og ikke Statens vegvesen som vil ha ansvar for veiene rundt Hvervenkastet. 

Statens vegvesen skrev i sitt brev ang. tiltaket om endring i rundkjøringen at: «Tiltakene må 

der vurderes nærmere slik det er angitt i bestemmelsen, og med mulig behov for egen ROS-

analyse. Fra og med januar 2020 vil Viken fylkeskommune forvalte fylkesveger i området, slik 

at tiltaket da også må avklares med fylkeskommunen.». Det er alltid ønskelig å løse tiltak i 

plansakene men skulle dette forholdet blitt avklart på plannivå ville det ha ført til en betydelig 

forsinkelse i fremdriften. Rådmannen mener at rekkefølgebestemmelsene ivaretar eventuelle 

krav fra vegmyndighet som kan komme etter vedtak.  

 

Infrastruktur 

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

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

føre til en tryggere trafikksituasjon i området rundt planområdet. Dersom disse trafikktiltakene 

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

overbelastning av veikapasiteten.    
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Situasjonsplanen er gjort juridisk bindende ved at tiltakene er regulert i både plankartet og –

bestemmelsene. Dette medfører opparbeiding av tiltak som vil sikre tryggere ferdsel for myke 

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

parkering for sykler og forflytningshemmede. Rådmannen anser disse tiltakene som positive, 

da de vil skape et klart skille mellom trafikantgrupper og tilrettelegge for oversiktlig 

trafikkflyt på parkeringsområdet.   

 

Det vil opparbeides 50 sykkelparkeringsplasser. Dette er færre enn parkeringsnormen, som 

krever 133 for denne planen, men det hevdes i planforslaget at dette er flere sykkelparkeringer 

enn det realistisk sett vil være behov for. Rådmannen anser 50 plasser som tilstrekkelig.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

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

som oppfylt. 

 

Andre forhold som bør belyses 

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

handelskonseptet. Dette er ikke gjort da Coop Extra er det eneste konseptet det er ønske om å 

opprette. 

  

Samlet vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og utfra en samlet vurdering er rådmannen positiv til 

etableringen av en dagligvarebutikk på Hvervenkastet da tiltaket vil ha flere positive effekter. 

Det er etterhvert mange boliger og arbeidsplasser i nærheten. I tillegg bygges det flere boliger, 

som alle da vil få en butikk i gangavstand eller kortere kjøreavstand, noe som kan føre til flere 

gående og syklende og redusere biltrafikken. Butikken vil ikke konkurrere nevneverdig med 

sentrumshandelen, da det allerede er dagligvarebutikker på Eikli næringsområde og langs 

Osloveien. Men etableringen vil gi beboere og nærliggende arbeidsplasser en dagligvarebutikk 

i gangavstand eller kortere kjøreavstand, noe som kan bidra til å øke grønn mobilitet. 

Planforslaget vil kunne føre til redusert trafikk i krysset Osloveien/Dronning Åstas gate, som i 

dag er tungt belastet.   

  

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

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

trafikkutredningen, men er et forhold man må være oppmerksom på.  

 

Planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan men vil gjelde foran kommuneplanen 

ved vedtak. Planen må innarbeides ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

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

Oversiktskart med planavrensning 

Plankart til 2. gangsbehandling 

Reguleringsbestemmelser til 2. gagsbehandling 

Planbeskrivelse til 2. gangsbehandling 

Situasjonsplan 

Trafikkutredning 

ROS-analyse 

Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentar 

Høringsuttalese 1 - Kommuneoverlegen 

Høringsuttalese 2 - Statens vegvesen 

Høringsuttalese 3 - Fylkesmannen 

Høringsuttalese 4 - Beboere langs FV241 

Høringsuttalese 5 - AKA AS 

Høringsuttalese 6 - Fylkeskommunen 

Høringsuttalese 7 - Anonym 

Samordnet høringsuttalese - SVV og FM 

Brev fra Statens vegvesen - trekking av innsigelse 

Brev fra Fylkesmannen - trekking av innsigelse 

Brev fra Buskerud fylkeskommune - kommentar 

Saksfremlegg til 1. gangsbehandling 

Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling 

Plankart til 1. gangsbehandling 

Reguleringsbestemmelser til 1. gangsbehandling 

Planbeskrivelse til 1. gangsbehandling 

Gjeldende plankart - 113-01 Hvervenmoen 

Gjeldende reguleringsbestemmelser - 113-01 Hvervenmoen 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Karen Rygh 

 

 
 







RI N G E RI KE KOM M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

REGU LERI N GSBESTEM MELSER
0605_ 439 Detaljregulering for

H VERVEN MOEN

Utarbeidet av Ringerike kommune / fagkyndig 12.10.2018

Sist revidert 19.12.2019

1 . gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning 03.12.18 , sak BHNR 88/18

Høring og offentlig ettersyn 11.12.18 - 16.02.19.

2. gangsbehandling i formannskapet 2 DATO , sak BHNR

Vedtak i kommunestyret DATO , sak BHNR

Endringsliste:

Nr. E ndring D ato S ign .

01

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

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

Feltnavn

1. Bebyggelse og anlegg,

– Forretninger BF1

– Bevertning BB1

– Bensinstasjon/vegserviceanlegg BV1

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

– Offentlig kjøreveg SKV 1 - 2

– Annen veggrunn - grøntareal SVG 1 - 6

– Gang - /sykkelveg SGS 1

– Fortau SF1

– Parkering SPA 1

Sikrings soner

- Frisiktsone H140 1 - 2
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Bestemmelser om rekkefølge, endring, plankrav

§ 1 Rekkefølgebestemmelser

§ 1 .1 Før tiltak

1. Før det kan iverksettes tiltak som medfører inngrep i grunnen (bygging og graving), skal det
gjennomføres miljøtekniske grunnundersøkelser i henhold til krav gitt i
Forurensningsforskriftens kap. 2. Dette gjelder uavhengig av om tiltaket for øvrig er
søkna dspliktig etter plan - og bygningsloven eller ikke. Hvis undersøkelser viser forurensning,
dette gjelder også alunskifer, skal det utarbeides tiltaksplan som skal godkjennes av
kommunen.

Påvist forurensning skal varsles kommunens forurensningsmyndighet

§ 1 .2 Fø r brukstillatelse
1. Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg, som eventuelt skal overtas av

kommunen, er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.

2. Trafikkarealer innenfor planområdet skal opparbeides før brukstill atelse for ombygde lokaler
til dagligvareforretning kan gis.

3. Før endret bruk av næringsbygg skal parkeringsplass (SPA1) være opparbeidet i samsvar med
godkjent situasjonsplan.

4. Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert:
P lassering av bygg , tilpasning til omgivelsene, utnyttelse av ubebygd areal, adkomst og
gangforbindelser , tilstrekkelig parkeringsareal inkl . sykkelparkering og plass for renovasjon.

5. Ved byggemelding av ny bebyggelse skal det dokumenteres at det blir avsatt nok
parkeringsplasser.

6. Før d et gis brukstillatelse på dagligvarebutikk innen planområdet, skal:

a. Det inngås avtale med vegmyndighetene mht planlegging og gjennomføring av
vegtiltak.

b. Før endret bruk av næringsbygg i BF1 skal det etableres fortau mellom
fotgjengerfeltene og avkjøringen til Osloveien, slik reguleringsplanen viser.

c. Fotgjengerfeltet øst for krysset med Arnold Dybjords vei flyttes ca.22 m vestover
fra dagens beliggenhet. Det vises her til illustrasjonsplanen vist i
planbeskrivelsen. Eksakt plassering skal godkjennes av vegmy ndighetene.

d. Vegmyndighetene godkjenner utforming av tiltak i rundkjøringen før endret bruk
av næringsbygg i BF1. Det gjelder også hvorvidt rundkjøringens armer til/fra nord
skal endres, slik at det blir to innfarter og én utfart, i stedet for én innfart og to
utfarter som i dag.

e. Gangfelt nord for rundkjøringen flyttes ca. 20 m mot nord. Det vises her til
illustrasjonsplanen vist i planbeskrivelsen. Eksakt plassering skal godkjennes av
vegvesenet.
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Formålsbestemmelser

§ 2 Fellesbestemmelser
1. Bygg s plassering ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 2)

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrense er vist på plankartet.

2 . Overvannsanlegg . (jf. Pbl§12 - 7 pkt.3)

Overvann skal tas hånd om på egen grunn.

Ved behov kan det anlegges fordrøyningsbasseng og andre lok ale løsninger for overvann.

3 . Kulturminner . (jf. Pbl§12 - 7 pkt.6)

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer

automatiske fredete kulturminner, må arbeidene straks stanses og kulturvernmyndighetene

varsles, jf. lov om kul turminner § 8. 2. ledd.

§ 3 Bebyggelse og anlegg
Disse områdene er delt i områder for forretninger, bevertning og bensinstasjon/ vegserviceanlegg.

§ 3.1 Område for forretning B F 1 ( jf. Pbl§1 2 - 7 pkt. 1)

Område BF1 skal nyttes til forretninger.

§ 3. 1 a . Utnyttelse ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)
Total utnyttelse skal ikke overstige 6 700m2 BRA, hvilket tilsvarer dagens bygg. Det skal ikke
medberegnes BRA for imaginære etasjeplan.

Dagligvareforretningen skal maksimalt ha en samlet salgsflate på 1500 m2.

Detaljvarehandel inkludert dagligvare skal begrenses til å omfatte maks 3000 m2.

I tillegg kommer volumvarer/arealkrevende varer som kan omfatte 1000 m2.

Resterende arealer innenfor maks BRA skal ikke benyttes til handel, men andre formål innenfor
reguleringsformålet.

§ 3 . 1b . Byggehøyde ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)
Maksimal gesimshøyde til kotehøyde 130.

På området kan det opparbeides parkeringsplasser for biler og sykler, boder og felles
avfallsoppsamling .

§ 3. 1c . Bebyggelsens utforming (jf. Pbl§12 - 7 pkt.1 )
Fasader s kal utfor mes slik at området samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk .

§ 3. 1d. Miljøhensyn. (jf. Pbl§1 2 - 7 pkt.3 )

I kontorrom skal støynivå ikke være høyere enn Lekv=35 dBA eller Lmaks=50 dBA.
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§ 3. 2 . Område for bevertning

§ 3. 2a. Formål bevertning (jf. Pbl§12 - 7 pkt.1
Område BB1 skal nyttes bevertningssted med overnattingsmuligheter.

§ 3. 2b . Utnyttelse ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)
Total utnyttelse skal ikke overstige 60% BYA. Prosent skal regnes ut fra arealet til avsatt
byggeområde og omfatter kun bygninger og deres overbygg.

§ 3. 2c . Byggehøyde ( jf. Pbl§1 2 - 7 pkt. 1 )

Bygning er kan oppføres med flat e tak. Maksimal mønehøyde 11m over eksisterende terreng.

På området kan det opparbeides parkeringsplasser for biler og sykler, boder og felles
avfallsoppsamling .

§ 3. 2d . Bebyggelsens utforming ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Fasader s kal utformes slik at området samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk .

§ 3. 2e . Miljøh ensyn. ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 3)
I rom med støyfølsom bruk skal støynivå ikke være høyere enn Lekv=30 dBA eller Lmaks=45 dBA.

§ 3. 3. Område for bensinstasjon/vegserviceanlegg.

§ 3. 3a. Formål b ensinstasjon/vegserviceanlegg ( jf. Pbl§1 2 - 7 pkt. 1)
Område BV1 skal nyttes til bensinstasjon/vegserviceanlegg.

§ 3. 3b . Utnyttelse ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)
Total utnyttelse skal ikke overstige 15% BYA. Prosent skal regnes ut fra arealet til avsatt
byggeområde og omfatter kun bygninger og deres overbygg.

§ 3. 3c . Byggehøyde ( jf. Pbl§1 2 - 7 pkt. 1 )

Bygning er kan oppføres med flat e tak. Maksimal gesimshøyde 10m over eksisterende terreng.

På området kan det opparbeides parkeringsplasser for biler og sykler, boder og felles
avfallsoppsamling .

§ 3. 3d . Bebyggelsens ut forming ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Fasader s kal utformes slik at området samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk .

§ 3. 3e . Parkering ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 4 og 7)
Parkering kan anlegges på bakkeplan.

Parkering tilpasset bevegelseshemmede skal omfatte minst 2 plasser.
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§ 3. 3f . Miljøhensyn. ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 3)
I rom med støyfølsom bruk skal støynivå ikke være høyere enn Lekv=30 dBA eller Lmaks=45 dBA.

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 4. 1. Formål kjøreveg. ( jf. Pbl§1 2 - 7 pkt. 1)
Veg o_SKV1 og 2 skal nyttes til offentlige veger.

§ 4.2 . Formål annen veggrunn - grøntareal. ( jf. Pbl§1 2 - 7 pkt. 1)
Områdene o_SVG1 - 5 og SVG6 skal nyttes til grøntrabatter. De kan beplantes med trær.

§ 4.3 Formål gang - /sykkelveg. ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

o_S GS1 skal nyttes til gang - /sykkelveg.

§ 4.4 Fortau. ( jf. Pbl§1 2 - 7 pkt. 1)

SF1 skal nyttes til fortau.

§ 4.5 Formål parkering. ( jf. Pbl§1 2 - 7 pkt. 1)
SPA1 skal nyttes til parkeringsplasser.

Parkering kan anlegges på bakkeplan.

Parkering tilpasset bevegelseshemmede skal omfatte minst 10 plasser.

Det skal anlegges 2 parkeringsplasser med hurtigladestasjon for el - biler.

Det skal avsettes minimum 77 parkeringsplasser for biler og 40 parkeringsplasser for sykler knyttet til
forretningsformål. For formål et bevertning er minimumskravet 21 parkeringsplasser for biler og 10
for sykler.

På tilhørende grøntarealer kan være plen og lave busker. Det settes ikke krav til å opparbeide dette.

5. Hensynssoner

5.1 Sikringssone frisikt ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 2/4)
Sikringssone f risikt skal ivareta nødvendig frisikt ved avkjørsler . I frisiktsonen skal det ikke
forekomme vegetasjon eller annet høyere enn 0,5 m over tilliggende vegnivå.
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1 Bakgrunn
D enne detaljregulering en fremmes fordi gjeldende plan ikke hjemler etablering av
dagligvarebutikk på tomta der det tidlig ere var møbelfor r etning/ int e riørvarehus. .

Fossen Utvikling AS vil være tiltakshaver for dette området.
Planlegger har vært daglig leder/s ivilingeni ør Bjørn Leifsen.

Hønefoss, 1 2.10.2018

Bjørn Leifsen

Revidert 03.01.2020 .
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2 Prosess
M øbellageret Ar nfinn H Bakke AS har helt siden 1998 og deretter i 2010 arbeidet for å få
endret bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan slik at de kan få omdisponere
butikklokalene fra møbelutsalg /interiørvarebutikk til dagligvarebutikk. Saken ble de
gang ene avslått av kommunen.

Saken ble igjen tatt opp i 2017. Etter flere møter og politisk behandling sist i
formannskapet 21.11.2017, ble det gitt klarsignal for å starte planarbeidet for en slik
endring av gjeldene reguleringsplan. Det ble så holdt oppstartsmøte om r egulering
16. 0 1.2018 .

Planen blir en fullstendig omgjøring av eksisterende av gammel plan med ny planID, 439 .
«Alle» tema skal utredes , og formannskapet ba spesielt om at det legges vekt på temaene
befolkning , trafikk og byutvikling.

Planen er ikke av e n slik karakter a t den trengs å bli behandlet i ht . bestemmelsene i plan -
og bygningsloven om konsekvensutredninger.

Planforslaget som her fremmes er vurdert i flere omganger av administrasjonen. Ny
trafikkutredning er utarbeidet pga feil i tekst, samt ko r rigert mht . tiltak etter møte med
vegvesenet .

Det er også behandlet ved begrenset høring til vegvesenet, fylkesmannen og
fylkeskommunen. Ved denne høringsrunden er innsigelsene trukket ved at det er blitt noen
justeringer av plankart og bestemmelser. Plan beskrivelsen er også justert i ht . disse, slik at
planmaterialet er konsistent.

3 Varsling .
3 1.1.2018 ble det annonsert og sendt ut varsel om oppstart. Frist for å komme med innspill
ble satt til 26. 0 2.2018. Planområdet ligger mellom E16 med ramper og Fv35.
Varslet område , som ligger inntil omkringliggende vedtatte planer :
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De innkomne innspill er vedlagt og kommentert i vedlegg.

4 Kommune planen.
E ksisterende kommuneplan har planlagt området til næringsvirk somhet . Se nedenfor.
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5 Overordnede retningslinjer.
A ktuelle retningslinjer er:

Samordnet areal - og transportplanlegging for Osloregionen
Fylkesdelplan for handel , s ervice og s enterstruktur i Buskerud.

Håndteringen av disse retningslinjene er diskutert her senere i kapitlene om handel og
trafikk, men her skal stikkordsmessig kommenteres:

Dagligvarebutikken blir liggende i et område med mye eksisterende og planlagt
bebyggelse, samt at den vil avlaste en stor del av trafikk en i Eikliområdet, som
ligger utenfor Hønefoss sentrum. Tiltaket er derfor i tråd med samordnet areal - og
transportplanlegging.
Fylkeskommunen kommenterte ved siste behandling i 2010 at lokaliseringen ikke
var i strid med fylkesdelplanen for handel, da dette ikke er et kjøpesenter.

6 Reguleringsplan for s laget.

6.1 Tiltaket.
P lanen fremmes for at Coop skal kunne etablere en dagligvareforretning i eksisterende
forretningsbygg der det tidligere har vært der det tidligere var etablert interiørvarehuset
Bohus Bakke. Dette møbelvarehuset ble på kort tid Norges 3. største Bohus -
interiørvarehus .

Det planlegges en forretnin g etter konseptet «Coop Extra» med et salgsareal på ca. 1450
m2. I tillegg kommer nødvendige lager, personalrom og andre birom. Til sammen ca. 1840
m2.

Å bygge et annet dagligvarekonsept her er ikke hensiktsmessig utfra stedlig
ko nkurranseforhold og nødvendig varetilbud for befolkningen i området. Mindre butikker
enn dette ville ikke kunne konkurrere lokalt.

Eksisterende plan rommer at det også kan være mange andre typer forretninger her. Det
blir ikke endret med de nne planen.

T il byggesø k nad en er det laget en situasjonsplan for uteområdene, som vil kunne gjelde
når det blir dagligvareforretning her. Nedenfor er situasjonsplanen vist:
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Bygget til Møbellageret Arnfinn H Bakke AS har nylig , uavhengig av denne
reguleringsplanen, f oretatt en ombygging med nytt inngangsparti.

6.2 Arealbruk .
N edenfor og i vedlegg, er plan kart vist .

Hele plano mrådet er på ca. 30 daa og ink luderer byggeområder og deler av
omkringliggende vegarealer.

Planen inneholder formålene forretninger, bevertning , motell , bensinstasjon/
vegserviceanlegg kjøreveg og annen veggrunn grøntområder. I tillegg er det regulert
frisiktsoner.

Byggegrenser mot omkringliggende veger er 30m , slik som i opprinnelig plan .
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Plankartet:

Planen omfatter gårds - og bruksnumr ene 38/119 - 120 , 38/135 og 38/136, for uten deler av
tilliggende vegarealer med gnr/bnr 101671. Arealene for eiendom 38/119 er 9,158 daa , for
38/135 er det 4,375 daa og for 38/136 er det 6,904 daa .

Størrelsen på forretningsområdet BF1 er, som plankartet vi ser, nå 3, 69 3 daa . Det omfatter
nesten bare bygget , etter at parkeringsarealene er skilt ut som eget formål. Tilsvarende er
planlagt areal for bevertning av samme grunn 1, 847 daa. Tomtene forblir uendret.

6.3 Areal er .
Arealbruken fordeler seg slik:

Formål: A real i daa
PBL. § 12 - 5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg
Forretninger 3, 89
Bevertning 1, 85
Bensinstasjon/vegserviceanlegg 6, 0 9
PBL. § 12 - 5, ledd 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg 4,26
Gang - /sykkelveg 0, 39
Fortau 0, 43
Annen veggr unn - grøntareal 5, 4 4
Parkering 7,75
SUM 30, 14
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6.4 Byggeområder.
H er er dagens situasjon vist i skråbilde:

Områdene er i stor grad utbygd, og reguleringsendringen s hensikt går ikke ut på å øke
bygg massen . Bruk og ny utnyttelse harmonerer med dagens situa sjon.

Plan kartet viser tr e byggeområder . Et for bensinstasjon/vegserviceanlegg (BV1), et for
bevertning og overnatting (BB1) og et for forretninger (BF1).

Det finnes tinglyste privatrettslige avtaler om vegretter for de to eiendommene som ikke
har atkoms t til Fv35 om å kunne kjøre over gnr 38/136 , der den er plassert. Det er derfor
ingen felles trafikkarealer for atkomstveg, da de er integrert i parkeringsløsningen.

Som situ asjonsplanen til bygge søknad en foran viser , så er parkeringsarealene og
atkomstar ealer for Møbellageret og Gjestegården samordnet mht . effektiv utnyttelse. Dette
er bruk av ute arealer som kan bli justert over tid. En har av planformelle grunner vist
parkeringsarealene som eget formål med felles drift , men ikke som felleseide arealer .

Målt ut fra kommunens grunnkart har forretningstomta i dag en %BYA på ca. 38%,
bevertningsstedet en %BYA på ca. 25% og bensinstasjonen en %BYA på ca. 10%. Det er
naturlig at en differensierer dette også i kommende plan, men at det tillates litt utvidelse
( justeringer) av eksisterende bygg. Dagens bygg har en grunnflate på 3200 m2 og en BRA
på 6 700 m2. Dette skal ikke utvides som følge av planen. Det er i bestemmelsene satt et
ta k på at dagligvareforretningen ikke skal være større enn 1500 m2, at detaljvare handel
ikke skal overstige 3000 m2. I tillegg kommer volumvarer/arealkrevende varer som kan
omfatte 1000 m2.
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Resterende arealer innenfor maks BRA skal ikke benyttes til handel, men andre formål .

I planforslaget har en satt en B R A for forretning en til 6 7 00m2. Dette for at en skal ikke
skal kunne øke de totale salgsarealene fra dagens situasjon. Bygg innenfor BB1 skal heller
ikke kunne utvides.

Siden de viste byggeområdene reduseres i forhold til gam mel plan , må %BYA økes
tilsvarende der en har det begrep et . Utnyttelsen for bevertnings - og overnattings sted et er
satt til 60 % og bensinstasjonen til 1 5% . Parkeringsområdene skal ikke regnes med i
utnyttelsen.

Dette er samlet litt mer enn den gamle planen, som har en samlet utnyttelse på U=0,3 .
(Begrepene BYA og U kan ikke sammenlignes direkte). Og økningene er såpass begrenset
at det ikke medfører mer enn små bygningsmessige justeringer, og ikke utvidelse av selve
driften . Det kunne ha gitt mer trafikk til/fra området.

I den gamle planen er t illatt byggehøy de tre etasjer. Etasjer som byggehøyde er ikke
benyttet nå lenger. Det høyeste eksisterende bygget er bygget til Møbellageret. Det er 12,5
m over terrenget. Ny plannorm sier at maksimal tillatt byggehøyde skal uttrykkes i meter,
relatert til høyden for til liggende grunn . En har derfor satt krav om at maksimal
byggehøyde skal være inntil 13 m i området for forretningsbebyggelse, 11m for området
med bevertning /motell og 10 m for området for bensinstasjon/vegserviceanlegg .

Eksisterende bygg har både røstet t ak og flate tak. Bygningene er også nokså ulike. En har
derfor ikke satt strenge krav til bygningenes form.

6.5 U te arealer .
U tearealene er allerede opparbeide t , tilpasset den bruken som byggene har. Det er derfor
ingen grunn til å endre den formelle arealbru ken.

Arealene rundt de tidligere møbelvarehusene til Bohus Bakke (1990 - 1997) og Skeidar
Hønefoss AS (1997 - 2017), der COOP ønsker å etablere seg, er oppgradert til å romme
flere parkeringsplasser for personbiler, og i mindre grad for varebiler og
lagrings conteinere. Dette for å forskjønne området og ikke minst inngangsporten til
Hønefoss.

Langsmed utearealene er det gang - /sykkelveg , som binder fotgjengerfeltene sammen, Fra
denne gang - /sykkelvegen er d et ført eget fortau over til inngangspartiet i forretni ngsbygget.

6.6 Parkering.
V esentlige områder innen planområdet er grøntområder i form av ubenyttede plener i øst,
randsoner mot Fv35 og vegskjæring ut mot E16.

Parkerings - og manøvreringsarealene rundt bensinstasjonen vil måtte bli som tidligere.

Parker ingsplassene er lagt i ht. NBI sine oppdaterte anbefalinger. Dvs. langs ytterkantene
og for øvrig vinkelrett på bygget . Slik vil gående til/fra plassene slippe å krysse inn -
/utkjøring i særlig grad. Det er god plass for gående og syklende i sonene mellom



Detalj regulering for Hverven kastet . Coop Bakke. Hønefoss Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

11

pa rkeringsplassene og byggene. Plassene er derfor orientert slik at de gir den beste
trafikksikkerhet for myke trafikanter .

Møbellageret og Ringerike Gjestegård har i praksis felles parkeringsplasser , samt at alle tre
brukere har avtale om felles bruk og ve dlikehold av alle parkeringsplassene. Denne er
forvist kommuneadministrasjonen.

Planen viser i alt 2 0 1 bil parkeringsplasser på deres felles arealer. Fordelt innen
eiendommene er det 1 20 og hvorav 7 HC og 2 el hos Møbellageret , og 68 og hvorav 3 HC
hos Gje stegården . I tillegg kommer 1 1 plasser hvorav 1 i grensen mellom Møbellageret og
Gjestegården. I praksis vil disse i noen grad benyttes felles.

Arealene rundt bensinstasjonen blir i praksis bare benyttet av dem.

Det legges opp til at kommunens parkering svedtekter skal gjelde . Kommunen har ny
parkeringsforskrift på høring. På dette stedet vil den gi følgende krav , der det ikke er satt
spesifikke krav til bensinstasjoner :

Funksjon Bil pr 100 m2 Sykkel pr 100 m2 Ca. m2 Bil P stk . Sykkel P stk .
Forretning 1,5 2 5 150 7 7 103
Bevertning 1,5 2 1 400 21 30
Sum - - 6 550 9 8 1 33

Nevnte forslag til parkeringsforskrift vil kunne kreve 133 sykkelparkeringsplasser. Det
mener vi et altfor høyt antall. For en dagligvare vil dette være plasser i tidsmessig omløp,
m ed kanskje en halv time pr . parkering. Dvs. at 133 plasser vil tilsi ca. 200 syklende
kunder i timen. Uansett ambisjoner om Hønefoss som sykkelby er dette altfor
«optimistisk»! En mene r at ca. 5 0 plasser vil være mer enn nok. Det er vanskelig å tenke
seg at det vil bli flere enn 10 0 syklister so m besøker planområdet hver time ( f orutsatt at
hver kunde bruker ca. 30 min . i butikken).

En har derfor i planbestemmelsene satt krav til at antall parkeringsplasser for bil skal
minimum være i ht . pa rkeringsforskrift en, mens det avsettes krav om 50 plasser for sykler.

Det er rom for å etablere mindre grønnrabatter , uten at det set t es krav til å opparbeide slike .
Trær er ikke ønskelig da det medfører bøss og fugleskitt på parkerende biler og kan være
trafikkfarlig da det hemm er frisikt .

7 Konsekvenser.

7.1 Befolknin g.
D enne planens følger for befolkningen vil kun gjelde servicetilbudet en dagligvarebutikk
vil gi. Det legges ikke opp til andre merkbare endringer i planforslaget.

Andre mulige negative følger som noen g anger kan knyttes til utbygging av nye områder,
slik som barrierevirkninger, støy, tap av grøntområder eller lekearealer , er vanskelig å se
her. Dette fordi planområdet allerede i nesten 30 år (fra 1990) har vært benyttet til
butikker.
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Andre faktorer med betydning for befolkningen, slik som t ilgjengelighet (pr bil, gang - /
sykkel og kollektiv) og trafikksikkerhet (spesielt for skolebarn) , er vurdert under kapitlet
om trafikk.

Kapitlet om handel tar for seg følgene for dagligvarehandelen i dette og tilgrens ende
område r syd for Hønefoss sentrum. Konklusjonene derfra er at en dagligvarebutikk her på
Hvervenkastet vil bli nærmeste butikk for inntil 1400 boliger i dag , og ca. 1900 boliger
etter at boligfeltene Tanberglia (under bygging) og Tanberghøgda (regulere s nå) er ferdig
utbygde. Sistnevnte kan først bygges ut når det er klart at ny E16 vil bli bygd. Da vil
trafikken på Fv35 bli mindre belastet og mindre utfordrende mht trafikk. Uten denne
dagligvarebutikken vil de handle som i dag fortrinnsvis på Eikli, i butikkene i Osloveien og
Dronning Åstas gate. Slik sett er det ikke store forskjeller i avstand til dagens butikker,
men en vesentlig forskjell i tilgjengelighet. Nevnte gater er de med mest kødannelse i
Hønefoss på ettermiddagen når det er mest handel, sl ik at en ny dagligvarebutikk på
Hvervenkastet letter kjør ingen merkbart for befolkningen. I tillegg til det vil de t være en
fordel for trafikkavviklingen.

Se også kapitlet om handel.

7.2 Byutvikling .
D enne sakens relevans for byutvikling kan stikkord s messi g listes opp slik:

Byens sentrum med nærområder .
Dagens og fremtidige boligområder ved Hvervenkastet .
Dagens og fremtidig lokalisering av arbeidsplasser.

Byutvikling henger også i stor grad sammen med handel og trafikk , som her er vurdert i
eg ne kapit ler .

7.2.1 Hønefoss sentrum med nærområder .
E n dagligvarebutikk på Hvervenkastet har liten innvirkning på sentrum mht varetilbud og
livet i sentrum. Dette er i stor grad belyst under kapitlet om handel, der hovedkonklusjonen
er at dagligvarehandel i stor grad uans ett vil foregå utenfor sentrum. Etablering av store
forretningsbygg med detaljhandel på Hvervenmoen har hatt langt større innvirk n ing på
handelsmønster og følgelig livet i Hønefoss sentrum.

En butikk på Hvervenkastet vil først og fremst konkurrere med de mange
dagligvarebutikkene i på Eikli , dvs. sør for sentrum . Se beskrivelsen av dette under kapitlet
Handel .

Kommunen skal lage en o mråderegulering for Hønefoss . Grensene for dette planarbeidet er
lagt langt unna dette planområdet. Ikke engang de sydlige o mrådene på Eikli inngår i
området for den kommende byplanen. Disse grensene avspeiler hvilke områder kommunen
mener er sentrumsområdene.

Det er derfor ikke sannsynlig at dette prosjektet vil ha noen påvirkning, verken faktisk eller
prosessmessig , på det k onkrete planarbeidet som omhandler begrepet «byutvikling» .
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7.2.2 Dagens og fremtidige boligområder.
V ed Hvervenkastet er det boliger både i Hvervenenga, Trøgstad, Arnegårdsbakken,
Tandbergmoveien og ved sykehuset. For disse områdene blir en butikk på Hvervenk astet
nærmeste alternativ. De utgjør ca. 95 0 boliger.

For bebyggelsen på Eikli bli r Hvervenkastet også relativt nære, men butikkene i Dr . Ås t as
gt . enda nærmere.

For ny bebyggelse i Tanbergmarka, med boligområdene Tanberglia som er under bygging
og Tanberg høgda som er under behandling, blir Hvervenkastet nærmeste butikk. ( Ca. 400
nye boliger).

Dagligvarebutikken på Hvervenkastet blir derfor i stor grad også en nærbutikk for både
eksisterende boliger, men ikke minst n ye boliger i bynære områder. Jf . også b etydningen
butikken vil få for øvrige områder syd for Hønefoss.

7.2.3 Dagens og fremtidig områder for arbeidsplasser.
H vervenkastet - og Hvervenmoen har i dag et betydelig antall arbeidsplasser. Ringerike
sykehus, Statens kartverk og andre bedrifter i tilknytni ng til Hvervenmoen har i flere år
vært i nærområdet. Den seinere tid har flere nyetableringer på Hvervenmoen økt antallet
betydelig, og det er i tillegg godkjent plan for utvidelse av næringsområdene på
Hvervenmoen. Området antar en vil etter hvert kunne r omme over 3000 arbeidsplasser.
Det er et betydelig antall og kanskje det største i Ringerike utenfor bykjernen.

En dagligvarebutikk i området vil ligge i nærområdet til arbeidsplassene. Det vil være en
stor fordel for de som arbeider der ved at de slippe r å reise til Osloveien/Eikli , og dermed
vil være med på å redusere trafikken for de som skal handle etter arbeidstidens slutt.

7.3 Handel.

7.3.1 Historisk utvikling.
F or å forstå virkningen for handel må en betrakte den historiske utviklingen av
dagligvarehand elen generelt , og i Hønefoss spesielt . D ette e r også en del av grunnlaget for
å kunne forstå utviklingen fremover.
Den historiske utviklingen er blitt styrt av flere faktorer:

a lminnelig samfunnsutvikling
b ilhold
s t rukturelle endringer i bransjen

Går en tilbake til 1950 - tallet var antall dagligvarebutikker i og rundt byen på topp.
Økonomien etter krigen var blitt bedre, men det var få biler (begrenset mobilitet), kvinnene
var for det meste hjemmeværende og husholdningsutgiftene var de langt største for
familiene. Det ble sagt at en dagligvarekjøpmann kunne klare seg med all handel fra ca. 15
husstander for å kunne drive noenlunde lønnsomt. Det var da heller ikke lov til å eie mer
enn én butikk, noe som forhindret etablering av kjedebutikker , som seinere har medført
konkurransefordeler for de som er tilknyttet kjedene.
Med slike forutsetninger var det kort avstand mellom hver butikk. Den gang var det ca. 40
dagligvarebutikker innen bygrensen, og et nesten tilsvarende antall i områdene Dalsbråten,
Høyby, T olpinrud, Hofsfoss, Norderhov, Haug, Åsa , Steinsfjerdingen og Heradsbygda.
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Dette bildet holdt seg delvis noe utover på 1960 - tallet, men da ble importforbudet av biler
opphevet og mobiliteten økte. Dessuten ble økonomien delvis enda bedre og kvinners
yrkesde ltakelse begynte å øke. Mobiliteten økte og d ette ga som resultat at flere lokale
butikker ble lagt ned.
Fra 1970 ble dette bildet ytterligere forsterket. Grossistene ble mer fremtredende i
markedet, noe som samlet butikkene i kjeder. Økt bilhold medførte at flere kunder kunne
oppsøkte butikker som var billigst i større grad. Laveste priser og best til gjengelighet mht
parkering ble avgjørende konkurransefortrinn .
I Hønefoss kom første kjøpesenter ca. 1970 , i Stormarkedet som også inkluderte en
dagligvarebut ikk. Det innledet et nytt handelsmønster i byen, med store salgsflater, mange
bransjer under samme tak og med rikelig med parkeringsplasser. Små kjøpmenn svarte
med tilbud om å kjøre varer hjem til kundene, men med stadig flere som hadde bil ble dette
tilb udet mindre attraktivt , slik at de etter hvert måtte de inn i kjedene . Resultatet ble at enda
flere måtte legge ned.
Størst endringer ble det rundt 1990. Da ble kjedede Rimi og Rema 1000 etablert, i tillegg
til samvirkelagene som da var godt etablerte. Så kom også NorgesGruppen (med butikkene
Ultra, M eny, Spar , Kiwi og Joker). Handelen innen dagligvare ble nå styrt av store kjeder ,
og små lokale butikker ble nærmest utradert . Dette fordi at bilholdet nå var blitt allment ,
slik at lave priser i store lokaler med gode parkeringsmuligheter dominerte
handelsmønsteret. Dette har pre get markedsbetingelsene og følgelig kjøpemønsteret helt
frem til nå.

7.3.2 Senere års utvikling i Hønefoss.
S om ovenfor nevnt ble de mange små dagligvarebutikkene nedlagt fra 1970 og fremov er til
ca. 1990. For uten Bonus i Ringerike Stormarked (Tippen) fra 1971 ble det etablert
dagligvare i Alles Magasin fra ca. 1975 og Torvet Mat, der Torvet Klær er nå , fra 198 2 . De
to siste ble avviklet før år 2000. Handelen ble overtatt av dagligvarebutik ker øverst i
Hønengata (Mega), ved lyskrysset på nordsida (Rema 1000) , Rema 1000 og Rimi i
Osloveien og Rema 1000 nede på Eikli , der også AKA holdt til. På Eikli ble det også etter
hvert etablert butikkene Kiwi og Meny (til erstatning for AKA).
Felles for alle etableringer har vært biltilgjengelighet, med prisnivå og delvis varetilbud
som suksessfaktorer.
Den aller siste tid e r det etablert ny Kiwibutikk i Hønengata (fra 2011) , og det har vært
gjort forsøk med ny en I CA - butikk i sentrumskvartalet. Sistnev nte ble lagt ned etter kort
tid (2015) , enda den lå veldig sentralt til og hadde meget godt vareutvalg. Det antas at
parkeringstilbudet kun i parkeringskjeller kan være en viktig faktor for at den ble nedlagt .
Erfaring tilsier at svært mange handlende vegr er seg for å parkere i parkeringskjellere.
Den mest sentrumsnære dagligvarebutikken nå er på Kuben. Det var en stund to butikker
der etter at Meny ble e tablert for få år siden, men Rimi - butikken måtte legge ned pga
problemer med inntjening . Det va r altså i kke rom til begge to , enda de lå midt i sentrum av
byen .
I sentrum er nå kun én dagligvarebutikk i Hønefoss sentrum. Etter offisielle omsetningstall
å bedømme har den ikke større omsetning enn den den bør ha for å drive. Den største
butikken på Eikli har f .eks . ca. tre ganger så stor omsetning.
Det har altså ikke vært mangel på tilgjengelige lokaler for dagligvarebutikker , eller forsøk
på etableringer i sentrum av slike butikker den seinere tid. Kundene har valgt å handle der
det er mest praktisk for dem. P risene på varene mellom butikkene i sentrum og de i
utkanten har ikke vært avgjørende forskjellige, og kan således ikke vært med å styre
utviklingen mot handel utenfor selve sentrum.
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Kundene foretrekker butikker med lett tilgang for å handle med bil. Det passer både de
som skal handle stort (mye å bære på) og de som handler i forbindelse med hjemreise fra
jobben. Å kjøre inn til sentrum der det er tett trafikk og begrenset med tilrettelagte
parkeringsplasser inntil butikkene samt parkeringsavgifter , er der for ikke logisk sett fra de
handlendes synsvinkel. Tilgjengelighet er derfor nøkkelfaktoren.
Konklusjonen må være at sentral beliggenhet i seg selv ikke er nok for at en
dagligvarebutikk kan drives lønnsomt. Snarere er det påfallende hvor vanskelig det er å
drive dagligvarebutikker i sentrum, der biltilgjengelighet og parkering ikke kan bli
tilrettelagt godt nok i konkurranse med de som har slike fortrinn litt utenfor selve sentrum.

7.3.3 Sammenheng med områdene rundt byen.
D agligvarebutikk på Hvervenkastet v il være nærbutikk til ikke bare de nærmeste boligene
ved Hvervenkastet/Hvervenmoen, men også for store områder syd for byen , rundt på
bygdene syd og øst for Hvervenkastet .
Siden nærbutikkene i de mer tynt befolkende områdene der er lagt ned, vil bebyggels en
utenfor denne delen av byen finne de alternative dagligvarebutikkene på Vik, Haug og
Tyristrand. Dette betyr at svært mange innbyggere mellom Hønefoss syd og nevnte steder
reiser inn til Hønefoss, selv når de i ens ærend skal handle dagligvarer. Det vil være
innbyggere i Åsa, Norderhov, Helgelandsmoen, Røyse, Trygstad, Tandberg/Arnegård,
Vaker og Lisletta. Innbyggere fra Ask og Haug vil ha nærmeste dagligvare i hhv . Kuben i
sentrum og Rema 1000 i s e ntrum , i Haug senter eller på Tyristrand.
Omlandet/neds lagsfeltet til den omsøkte butikken er vist på illustrasjonen nedenfor.
Grensene er trukket utfra anslått kjøretid til Hvervenkastet contra de alternative butikkene
på Vik, Sundvollen og i Hønefoss.

Det antas at dette «nærområdet» består av ca . 1400 bolig er i dag, og med utbyggingen på
Helgelandsmoen og i Tanberglia og Tanberghøgda vil det bli ca. 1900 boliger, i tillegg til
et stort antall arbeidsplasser.
Det betyr at butikken vil bli det nærmeste tilbudet for et stort antall handlende i Hø nefoss
syd, me d grei ti lgjengelighet.
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7.3.4 Endringer i kjøremønsteret arbeid - handel.
D et er svært ofte at handel av dagligvarer skjer i forbindelse med arbeidsreiser, og da
spesielt hjemreisen. Dette er i tillegg til vanlig handel på dagtid , samt storhandel på fredag
ette rmiddager og på lørdager. Men siden handel i forbindelse med arbeidsreiser også faller
samme n med rushtidene i trafikken, blir sammenhengen mellom lokalisering av butikker
og arbeidsplasser svært viktig.

Coop har registrert hvor mange og hvor stor andel av kundene de har på de ulike tidene av
døgnet i slike butikke r som dette :

Kl . Kunder % Kl . Kunder %
7 - 8 20 2 15 - 16 115 10
8 - 9 30 3 16 - 17 105 10
9 - 10 45 4 17 - 18 90 8
10 - 11 65 6 18 - 19 80 7
11 - 12 90 8 19 - 20 65 6
12 - 13 85 8 20 - 21 55 5
13 - 14 90 8 21 - 22 40 4
14 - 15 100 9 22 - 23 30 3

En ser altså her at butikken er mest besøkt i tidsrommet kl. 11 - 18. Men viktig st er at det er
svært lite besøkende i morgenrushet (kl. 7 - 9), dvs. på det tidspunktet da trafikken fra E16
og inn til byen er mest krit isk for mulig oppstuving ut på E16.

Dagens handleruter ved arbeidstids slutt .

De som i dag arbeider i Hønefoss og skal handle etter arbeidstid på sin reise ut av byen
sørover, må stoppe i Osloveien (Rema 1000), eller kjører ned (og opp igjen) i Dr . Åstas gt.
(Rema 1000, Kiwi eller Meny).
Kjøremønsteret for handlende syd i byen er illustrert på neste side , der dagens
dagligvarebutikker er vist med blå farge.
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Dette medfører også stor trafikkbelastning i Dr . Åstas gt . og krysset Dr . Åstas gate/
Osloveien. Krysset er kritisk mht . trafikkapasitet og fremkommelighet i dag.
Ved etablering av ny skole på Benterud vil Dr Åstas gt . bli en sentral veg til skolen, både
for myke og harde trafikanter. Trafikken med myke trafikanter der vil derfor øke betydelig.
Vente lig vil det også kunne bli mer biltrafikk, selv om hovedatkomsten er lagt til Harald
Hardrådes gate.

Endringer i handleruter ved arbeidstidens slutt.
En dagligvarebutikk på Hvervenkastet vil ikke gi noe unikt tilbud av dagligvarer i dette
området. Det fin nes allerede en dagligvarebutikk i Osloveien (Rema 1000) og tre stk. i Dr .
Åstas gt. (Rema 1000, Meny og Kiwi). Butikken vil derfor i liten grad generere nye reiser
mht handel til denne delen av byen.
De som skal ut på E16 og kjøre nordover, vil ikke få eks trakjøring ved å stoppe og handle i
denne butikken, da de allikevel må kjøre forbi innkjøringen. Dette er vist nedenfor.
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De som kommer fra Hønefoss og skal handle før de skal ut på E16 retning syd, vil kjøre
strekningen mellom rundkjøringen og avkjøri ngen to ganger, som vist under:
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Endringene blir altså først og fremst i avkjøringen til planområdet, samt noe mer trafikk i
rundkjøringen på nords iden. I m indre grad i på - /avkjøring til E16. Effekten av dette er
redegjort for i trafikkutredningen.

7.3.5 Tilgjengelighet
L okalt er dette redegjort for i egen trafikkutredning.
Butikken blir liggende rett i tilknytning til inn - og utfartsåren syd for byen. Det betyr at
den gir svært lite ekstra trafikk i byen, samt at den bli r lett tilgjengelig for de som allikevel
kjører der daglig. Faren for at plasseringen skal kunne skape trafikkavviklingsproblemer på
E16 er liten, da sannsynlig bruk ikke faller sammen med rush - timen i retning sydfra.
De som vil besøke butikken på ettermi ddagen, da det kan være kø ut på E16 sydover, vil i
hovedsak være de som skal ut av byen, og vil kunne gjøre handel uten å kjøre ut på E16
først.
Hyttetrafikken på torsdag og fredag ettermiddag sydfra vil heller ikke blande seg inn der
det er køproblemer andre retningen.
Butikken vil bli liggende inntil lokalveg (Fv35) som har best kollektivdekning i hele
Hønefoss. Busstopp rett inntil området både i tilknytning til Fv35 og E16.
Langsmed planområdet er det gangs - /sykkelveger og fortau. Gang - /sykkelvegene fortsetter
også helt inn til byen og sørover langs E16 helt forbi Sundvollen i Hole. Det er også fortau
til Arnegårdslia, sykehuset og Trøgstad. Tilgjengeligheten for gående og syklende er derfor
meget god .

7.3.6 Annen handel og tjenestetilbud .
D et er uttrykt e ønsker fra politikere og planleggingsetater på fylkes - og kommunenivå om
å styrke handel i sentrum, og at bl.a . dagligvarebutikker bør lokaliseres dit . D et samme
gjelder handel av varer som ikke så voluminøse at de i praksis må han dles med bil .

For han del med dagligvarer er slike mål/ønsker, av årsaker som er beskrevet ovenfor,
urealistiske . Dagligvarehandel er ofte i så tunge bører at en trenger bil, samt at det skjer i
forbindelse med transport til/fra arbeidet. S pesialforretninger av nisjeprodukter o g kortreist
lokalmat vil ha større sjanse for å lykkes i selve sentrum.

For byutviklingen vil derfor en etablering av dagligvarebutikk på Hvervenkastet ikke
komme i konkurranse med varehandel i sentrum, så fremt det ikke også i større omfang blir
solgt va regrupper som naturlig hører hjemme i sentrumsbutikkene.
Denne etableringen av dagligvarebutikk har ingen direkte influens på lokalisering av
tilbud, drift eller annet mht . offentlig eller private tjenester. Eneste betydning er at om slike
tilbud er i nærom rådet , så vil denne butikken gjøre det lettere for de som arbeider der å få
gjort daglig vare handel uten å måtte reise inn til sentrum.

7.3.7 Konkurranse.
D enne etableringen vil nesten utelukkende konkurrere med dagligvarebutikkene på Eikli.
Den vil ikke konkur rere mot butikker i sentrum eller nord i byen. Til det er den interne
trafikken i Hønefoss generelt for stor.
Etableringen vil heller ikke konkurrere med butikkene på Hvervenmoen syd for E16 .
Kriteriene for butikkene der er at de kun skal føre plasskrevend e handel og varer som
regnes som arealkrevende og transportskapende, dvs. biler, motorkjøretøy,
landbruksmaskiner, trelast , andre større byggevarer og sal g fra planteskoler/hagesentre,
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samt møbler, brunevarer og hvitevarer. I tillegg må handelslokalene vær e minimum 2000
m2 BRA pr enhet, som ikke kan inndeles i mindre enheter.
Det er også i planen for Hvervenmoen satt dokumentasjonskrav om at det ikke etableres
handel som konkurrerer med annen detaljhandel innenfor bykjernen.
En er ukjent med hvordan komm unen har håndhevet ovennevnte krav i utbyggingen av
denne delen av Hvervenmoen.

Gjeldende bestemmelser for planområdet en her søker omregulering av, sier at området
ikke tillates nyttet til svært trafikkskapende virksomheter, f.eks . m atvareforret n ing. Det er
ikke sag t positivt hva en ellers kan etablere her. Siden planen for Hvervenmoen syd er
dedikert større varetyper som ikke skal konkurrere med varetilbudet i sentrum, og det er
satt krav til at de skal være transportskapende, har en her ikke funnet grunn til å lage flere
begrensninger på nordsiden av E16 .

Selv om butikken blir liggende langsmed nåværende E16, vil den i svært liten grad
konkurrere med butikker som ligger inntil Rv7 og E16. Handlende langs disse, og da
spesielt hyttefolket til/fra Hallingd al og Valdres, vil ha langt bedre tilgjengelighet til
butikkene på f.eks. Sokna og Hallingby, da disse ligger rett ved ve gene. Her på
Hvervenkastet er kjøremønsteret mer komplekst og avstanden fra hovedvegen mye større.
Tiltaket vil derfor ikke medføre noe n utilbørlig konkurranse med butikker i områder som
er konkurranseutsatte. Det er også stor avstand til nevnte steder; ca. 23 km til Hallingby og
27 km til Sokna . Der er de i den seinere tid bygd nye butikker i konkurranse på
eksisterende på stedet. Det pl anlegges også ny butikk på Nes i Ådal , som vil konkurrere
med den eksisterende der.

Det finnes også store dagligvarebutikker på bl.a. Flå og Bagn, samt i Sundvollen og på Vik
i Hole som konkurrerer om handel fra hyttetrafikken.
Etablering av dagligvare på Hvervenkastet er derfor ikke avgjørende for eksistensen til de
såkalte «hyttebutikkene» langs Rv7 og E16.

7.4 Trafikk .
D et er laget særskilt fagrapport for tr afikk; se vedlagte notat fra nov . 201 9 av Asplan - Viak ,
som også har utredet trafikk fra Hvervenmoen . Notatet er en revidert utgave fra april 2018.
Teksten her er basert på det reviderte notat et fra nov . 201 9 .

7.4.1 Dagens trafikk til - fra Hvervenkastet handel

Hvervenkastet har i dag 4.850 m2 handel, fordelt på følgende grupper.

Møbelhandel - 2.450 m2

Inte riørhandel - 710 m2

Kontormøbel - 225 m2

Sportshandel - 1 .000 m2

I tillegg til ovennevnte er det en bensinstasjon i planområdet, med samme atkomst som
handelen.

Trafikken til - fra dagens handel er beregnet med følgende tall for ansatte, turproduk sjon og
bilbelegg.
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Møbelhandel - 0,5 ansatt pr 100 m2, 3 0 personturer pr 100 m2, 1, 4 personer pr bil
Interiørhandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 2 0 personturer pr 100 m2, 1, 4 personer pr bil
Kontormøbel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 2 0 personturer pr 100 m2, 1, 4 per soner pr bil
Sportshandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 70 personturer pr 100 m2, 1, 4 personer pr bil

Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel i 2018.

Figur 1.2. Beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel i 2018.

Dagens Perso nturer Biltrafikk Bil - P

Arealbruk Areal Ansatte G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag ÅDT E - time Behov

Møbel 2 450 12 31 26 973 1 030 695 573 79 4 0

Interiør 710 7 6 5 189 200 135 111 15 8

Kontormøbel 225 2 2 2 57 6 0 41 33 5 2

Sport 1 550 16 46 38 1 436 1 520 1 0 26 846 117 59

Gjestegården 1 000 8 13 11 400 423 267 311 40 20

Bensinstasjon 611 6 11 67

Trafikk 5 935 4 5 97 81 3 055 3 233 2 774 2 485 3 24 12 8

Reisemiddel - % dagens handel 3 % 3 % 95 % Timesandel 13,4 %

7.4.2 Dagens biltrafikk og kryssbelastn ing
T imetrafikken i de to rundkjøringene er hentet fra rapporten «Trafikkanalyse
Hvervenmoen næringsområde» (Asplan Viak AS 2017 ). Fra denne rapporten er det hentet
trafikktall for de to rundkjøringene ved Hvervenkastet i ettermiddagstimen. Trafikktall f or
kryssene til Ringerike sykehus, Hvervenkastet handel og Trygstadveien er fra tellinger
utført av Fossen Utvikling AS i 2017 og 2018 .

Kapasitetsberegningene er gjort med programmet SIDRA versjon 8 .0. Beregningene er
presentert i figurene med følgende ve rdier for dimensjonerende time:

Kapasitetsutnyttelse - Trafikkbelastning i tilfart / tilfartens kapasitet
Forsinkelse sek - Gjennomsnitt forsinkelse i sekunder pr bil
Maksimal bilkø m - Maksimal bilkø i meter – mindre enn 5 % av timen

Dagens biltrafik k ÅDT 2018 på de enkelte delstrekninger av Osloveien og sidevegene er
beregnet ut fra (beregnet) timetrafikk på de samme strekningene. ÅDT på E16, på
Osloveien vest, og på Hvervenkastet er hentet fra Nasjonal Vegdatabank.

Krysset med Hvervenkastet - Arnegå rdsveien har høyest belastning fra Osloveien vest,
med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,82, 10 sekunder forsinkelse pr bil og 57 meter bilkø.
Krysset er med dette nær kapasitetsgrensen.

Krysset med Hvervenmoveien - Monserudveien har vesentlig lavere belas tning.
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Atkomstkrysset til Hvervenkastet handel har høyest belastning på tilfarten fra
planområdet, med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,6 3 , 2 2 sekunder forsinkelse pr bil og 2 3
meter bilkø. De to andre vikepliktkryssene har vesentlig lavere belastning.

7.4.3 S ituasjon med planlagt arealbruk
T urproduksjon og reisemiddelfordeling

Trafikken til - fra planlagt virksomhet ved Hvervenkastet er beregnet i følgende trinn.

Trafikkskaping - hvor mange personreiser pr dag som blir generert av
virksomhetene
Reisemidd elvalg - hvilke reisemiddel g/s, bil, kollektiv benyttes til - fra
virksomhetene
Reisemønster - hvordan fordeler biltrafikken seg på vegene rundt planområdet

Hvervenkastet handel er beregnet med samme totalareal som i dag, med følgende endring
i arealer f or de enkelte handelsgruppene.

Møbelhandel - 2.450 m2
Dagligvarehandel + 1.830 m2
Interiørhandel + / - 0 m2
Kontormøbel +/ - 0 m2
Sportshandel + / - 0 m2

Trafikken til - fra handel er beregnet med følgende verdier for ansatte pr 100 m 2,
personturer pr 100 m2 og bilbelegg.

Dagligvarehandel – 2 ,3 ansatte pr 100 m2, 20 0 personturer pr 100 m2, 1, 3 personer
pr bil
Interiørhandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 2 0 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil
Kontormøbel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 2 0 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil
Sportshandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 7 0 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil

Turproduksjonen ovenfor er hentet fra PROSAM 121, med to sammenlignbare
dagligvarebutikker som ligger utenfor sentrum. Turprodu ksjon for annen handel den
samme som brukt for dagens situasjon.

Reisemiddelfordelingen til - fra Hvervenkastet dagligvarehandel er anslått ut fra
reisemiddelfordeling for handels - og servicereiser i Nedre Buskerud i h t . RVU 2013/14
«Reisevaner i Osloområde t».

70% bil / 22 % gang e og s ykkelandel - 8 kollektiv

Reisemiddelfordelingen til - fra annen handel er den samme som brukt for dagens situasjon.
Ut over trafikken til og fra handelsområdet er det regnet med en generell trafikkvekst på
13,3 %, fram mot 20 28, iht . prognosen for Buskerud fylke.
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Trafikkvekst til - fra Hvervenkastet handel

Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel med planlagt ny areal -
bruk. Antall ansatte er noen flere enn en ser for seg nå i starten. I beregninge n er det regnet
med at 10 % av besøkende til dagligvarehandelen også besøker annen handel på
Hvervenkastet, herunder Gjestegården eller bensinstasjonen. Det innebærer en liten
reduksjon av trafikkbelastningen i atkomstkrysset.

Personturer Biltrafikk P - behov P - norm

Ny a realbruk Areal Ansatte G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag ÅDT E - time Be søk Bil - P

Ny dagligvare 1 45 0 33 574 2 09 1 827 2 610 1 405 1 158 169 42 2 2

Interiør 710 7 6 5 189 200 135 111 16 8 1 1

Kontormøbel 225 2 2 2 57 6 0 41 3 3 5 2 3

S port 1 5 5 0 1 6 23 1 9 1 478 1 520 1 0 56 870 127 63 2 3

Gjestegården 1 000 8 1 1 11 400 423 267 311 40 20 15

Bensinstasjon 611 6 11 67

Trafikk 4 935 66 617 2 4 5 3 951 4 813 3 5 14 3 095 4 23 1 36 74

Reisemiddel - % Hvervenkastet 1 3 % 5 % 8 2 % Timeandel 12,0%

7.4.4 B iltrafikk og kryssbelastning med planlagt ny handel
P lanlagt ny E16 forbi Hønefoss (før 2030) vil gi redusert biltrafikk på dagens E16, men
også i Osloveien forbi Hvervenkastet. I tillegg kommer effekten av Ringeriksbanen, trolig
en gang etter 2030. Men i vår e beregning er er det ikke tatt høyde for dette.
Beregnet situasjon kan derfor betegnes som et «worst case».

I ettersituasjonen vil en stor del av økningen skyldes alminnelig framskriving , og en liten
del dette tiltaket .

Beregnet «nyskapt bil trafik k» for årsgjennomsnittet er 710 kjt . på virkedager og 610 kjt .
ÅDT i årsgjennomsnitt . I makstimen 99 kjt/ t.

Med å endre til to innfarter fra nord i rundkjøringen , vil altså kapasiteten/belastningen der
kunne gå ned fra dagens situasjon , fra 0,82 til 0 ,69 . To felt ut har som nevnt ingen
kapasitetsmessige fordel er. Uten dette tiltaket vil belastningen kunne bli kritisk, uavhengig
av de nne planen.

Det bemerkes at det meste av det vi her kaller trafikkøkning reelt sett ikke være ny trafikk i
Osloveien. Konku rrerende dagligvarebutikker langs Osloveien nord for Hvervenkastet
trekker også i dag trafikk forbi planområdet.

T rafikksituasjon en i krysset for planområdet med planlagt utbygging viser at en kan
forvente 39 sekunders forsinkelse og kødannelse opp mot 4 0 meter inne på området. Det er
det god plass til inne på området.

Trafikkavviklingen i Osloveien vil imidlertid ikke påvirkes i nevneverdig grad av det nye
handelstilbudet.

Likevel foreslås noen utbedringstiltak for å gjøre veien mer robust og trafikks ikker.
Gangfeltet over Osloveien, som i dag ligger rett vest atkomstkrysset, fore slås flyttet
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nærmere Arnold Dyb jords vei (sykehuset). Det vil lette avviklingssituasjonen og gi en
enda sikrere kryssing for gående (det er lite venstresvingende trafikk fra s ykehuset).

I rundkjøringen Osloveien - Hvervenkastet foreslås et ekstra kjørefelt over de siste 20
meterne, for trafikk rett frem og til venstre.

Gangfeltet over Osloveien vest bør samtidig flyttes ca . 20 meter mot vest, slik at gående
forholder seg til kun 1+1 kjørefelt i kryssingen. Også gangfeltet over Osloveien øst foreslås
flyttet ca . 10 meter av samme grunn. De foreslåtte tiltakene vil bidra til sikrere kryssing for
gående og samtidig bedre avviklingskapasiteten i kryssene .

Dagens Oslovei har to fe lt ut av rundkjøringen mot sentrum. Det ekstra feltet har ingen
effekt på belastningen i rundkjøringen, men gir en lengre kryssing for gående (er del av
skoleveien). Den ekstra bredden bør alternativt brukes til å anlegge en bred midtdeler.
Tilfarten fra v est bør ha to kjørefelt nærmest rund kjøringen. Dette er vist her som
prinsipptegning .
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I planen er de to gangfeltene bundet sammen med egen gang - /sykkelveg . Se plankart og
situasjonsplan.

7.4.5 Trafikkulykker ved Hvervenkastet
I perioden 2012 - 201 7 har det vært 7 trafikkulykker med personskade i vegene ved
Hvervenkastet . Ingen av dem i atkomstkrysset mot handelen.

Figuren nedenfor viser utsnitt av ulykkesregisteret i Nasjonal Vegdatabank (NVDB) for
toplanskrysset på E16 til Hønefoss, for perioden 2009 - 2016. Ulykke med alvorlige
personskader (1 stk . ) er vist med gul farge og ulykker med mindre alvorlige personskader
er vist med grønn farge.

Trafikkulykker med personskade 2006 - 16 på vegene ved Hvervenkastet handel.

Ulykkene, som i figuren er angitt med bokstav for ulykkestype og to siffer for årstall (etter
2000), fordeler seg som følger på ulykkestype.

F otgjenger - ulykker - 2 ulykker
MC - ulykker - 2 ulykker
Bil - ulykker - 3 ulykker
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Ulykkesfrekvensen på av - og påkjøringene ved Hv ervenkastet er beregn et til 0,14, som er
lav ere enn gjennomsnittet for t ilsvarende veger i Norge på 0,20 (fra Trafikksikkerhets -
håndboken).

På E16 ved Hvervenkastet er det beregnet en ulykkesfrekvens til 0,08 , som er halvparten
av gjennomsnittet for tilsvarende veger i Norge , som er på 0,16 .

I Osloveiener det beregnet en ulykkesfrekvens til 0,17 , som også er noe lavere enn
gjennomsnittet for tilsvarende veger i Norge , som er på 0,22 .

7.5 Strøm, og vann - og avløpsnett
O mrådene er i dag knyttet til all nødvendig infrastruktu r.

Overvann bli r ført til terreng, via underjordisk fordrøyningsbasseng , som har en kapasitet
på 100 m3 vann.

Det er satt krav i bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende
ledningsnettet. Bestemmelsene rommer også muligheter for å anlegge overvannsanlegg
under jorden og/eller avløpspumpestasjoner i grønnstrukturen i planen.

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Hovedb ygge t er koblet til
dette Vardar nettet. Det te ble satt i drift mai 2019.

7.6 Radon
R adonko nse ntrasjon i grunnen er ukjent. Ifølge Statens strålevern kan områder med
løsmasser i grunnen være svært utsatt for radonproblemer. Området ligger i et område av
løsmasser. I det nasjonale aktsomhetskart for radon skal en her ha middels/lav aktsomhet.

Utend ørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først om gassen
siver inn og oppkonsentreres i bygg med rom for varig opphold. I rom med varig opphold,
spesielt soverom, kan radonforekomster bli et helseproblem dersom forebyggende tilta k
ikke gjennomføres.

Uansett om det er lite eller mye radon i grunnen er det satt krav til at alle boliger skal
utføres med slike forebyggende tiltak.

K onklusjon:

I og med at det kan forekomme radon i grunnen , har en som et forebyggende tiltak satt
k rav til at alle rom med varig opphold skal bygges med tiltak , i form av membran og
utlufting av mulige radon gasser.

7.7 Barn - og unges interesser
D ette bebygde arealet har ikke vært brukt som oppholds - eller lekeareal av barn og unge i
nærmiljøet. Det har ku n vært benyttet til handelsvirksomhet de siste 30 år.
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Siden området ikke skal bebygges med boliger vil kommuneplanens bestemmelser og
uteområder for barn og unge ikke bli gjort gjeldende.

Nærmeste barneskole bli r den nye Benterud skole på Eikli . Ungdomss koleelevene fra 8.
klasse blir i hovedsak Veienmarka. De elever som hadde Kirkeskolen som nærskole
fortsetter på Haugsbygd. Til Veienmarka er det sammenhengende fortau. De som skal til
Haugsbygd vil ha krav som gratis skoleskyss pga avstanden.

7.8 Universe ll utforming
B ebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell
utforming . Dette er mulig d a helningen på terrenget ikke er særlig stor , men
tilnærmelsesvis helt flatt.

7.9 Grunnforhold
V edr. oppføring av bygget i 1990 ble gr unnarbeid er og fundamentering basert på rapporter som
ble utarbeidet av Statens Vegvesen i forbindelse med omlegging av R v 7 ( nå E16) . De har stått i
mange år uten synlige setningsskader.

Det er ikke påvist kvikkleire, men en kan ikke se bort fra at det kan finnes. Massene består
hovedsakelig av le ire, sand og grus . Avstanden t il fjell er ukjent.

Med tanke på fundamentering må grunnforholdene , pga erfaring med eksi s terende bebyggelse,
kunne karakteriseres som gode . Det er heller ikke snakk om utvidelse a v bygningsmassen,
kun indre rokkering av arealene.

7.10 Kulturminner
D et er ikke kjente automatisk fredede kulturminner i området.

D ersom det i forbindelse med bygg - og anleggsarbeid blir funnet automatisk frede d e
kulturminner , skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i Buskerud
fylkeskommune skal varsles.

7.11 Støy
O mrådet innehar funksjoner som ikke er definerte som støyømfintlig bruk i hht
støyretningslinjene.

En eventuell mertrafikk vil heller ikke gå på veger der det er slik bebyggelse.

T il Ringerike sykehus er det for stor avstand til at noe mertrafikk vil kunne gi signifikant
merstøy for bebyggelsen der.

Mertrafikken et tiltak her vil skape vil utgjør en for liten % - vis endring på vegene til at det
vil kunne merkes mht støy. Endringene utgjør ca. 0,45 B for E16 og 0,68 dB for Fv35.
Siden den minste merkbare endringen går ved ca. 3 dB, ligger de fysisk målbare
endringene for lavt til støy utgjør noe problem i denne saken.
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7.12 Luftforurensning.
G renseverdier for l uftforurensning gjelder ikke slik bebyggelse som det planlegges her.

7.13 Biologi sk mangfold .
D et finnes ingen kjente sårbare arter i dette fullt utbygde området. Forholdet til
Naturmangfoldlovens §§8 - 12 er der for avklart.

8 Risiko og sårbarhetsanalyse
D et er laget egen risiko - og sår barhetsanalyse. Se denne. De problematiske tema er
behandlet i eget skjema, som bl.a . anviser hvordan de blir behandlet i planen. Dette er:

1. Det settes krav til at det ved nybygging skal gjøres tiltak mot radon.
2. Det settes krav til frisikt i avkjørsel mht trafikksikkerhet i kryss og si kkerhet for

gående og syklende.
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Hvervenkastet handel – trafikk

Sammendrag

Hvervenkastet handel sområde ligger på nordsiden av E16 , nær toplanskryss et der Fv . 35
Oslo veien tar av mot Hønefoss. Avs t anden til Hønefoss sentrum er ca 2 km. Handelsområdet
trekker kunder til butikker , bevertning /selskapslokale og bensinstasjon . Det er merket opp ca
140 bilplasser på handelsområdet, inklusive plasser for Gjestegården. Figuren på forsiden
viser området med atkomstkrysset i Osloveien ring et inn . Ringerike s y kehus er nærmeste nabo
på nordsiden av Osloveien .

Døgn trafikken (ÅDT) i området , er fra NVDB og beregnet til :

Osloveien nord - 14.600 kjt,
Osloveien øst - 8. 6 00 - 10.2 00 kjt (beregnet)
Hvervenkastet - 10.900 kjt (beregnet)
E16 øst - 17.800 kjt
E16 - 13.100 kjt

Timetrafikk og kryssbelastning i området er i dag høyest i krysset Osloveien - Hvervenkastet -
Arnegårdsveien. Her er timetrafikken kl 16 - 17 størst fra Osloveien nord, med 920 biler inn mot
krysset fra sentrum og 680 biler ut av krysset mot sentrum. Beregnet kryss belastn ing
(kapasitetsutnyttelse) er her 0,82, som er nær kapasitetsgrensen for rundkjøringer (på 0,85).
Dagens tilfart fra Osloveien nord bør derfor utvides til 2 kjørefelt for å unngå overbelastning.

Det planlegges en dret bruk av handels arealet ; en COOP - butikk m ed 1. 45 0 m2 salgsareal
erstatter d agens møbelbutikk på 2.450 m2, mens i nteriør , kontormøb ler og sport på hhv 710
m2, 225 m2 og 1. 55 0 m2 salg sareal beholdes . Gjestegården vegkro på 1.000 m2 og
b ensinstasjonen vil være som før.

COOP - butikken vil være mer trafikkskapende enn virksomheten den erstatter , med en
beregnet økning på 740 kjt på virke dager ( 610 kjt ÅDT ) og 1 0 0 kjt (tur og retur) i
dimensjonerende time. Det bemerkes at det meste av denne trafikkøkning en reelt sett ikke vil
være ny trafikk i Osloveien. Også i dag trekker d agligvarebutikker trafikk inn i Osloveien ;
COOP - butikken vil operere i konkurranse med disse .

Dagens u tkjøring fra Hvervenkastet mot Osloveien vil bli belastet m ed en utnyttelsesgrad på
0 ,86 i maks - timen k l 16 - 17 . F orvente t forsinkelse blir da 39 sekunder for trafik k ut i Osloveien .
For å bedre trafikk sikkerheten i Osloveien foreslås noen utbedringstiltak , jfr kap 2.4 .

Ny E16 og Ringeriksbanen er store prosjekter som på sikt vil påvirke folks reisevaner. Ny E16
(før 2028) vil gi en betydelig avlastning av dagens E16. Vi antar at Osloveien fortsatt vil ha stor
trafikk, da den er inngår i en attraktiv veirute til og fra sy kehuset og Hønefoss sentrum. Ny
Ringeriksbane (etter 2030), kombinert med bompenger på E16, vil på den andre siden bidra
til redusert bilbruk på regionale reiser, ikke minst arbeidsreiser til og fra Oslo og Akershus. I
dette notatet er det imidlertid ikke tatt høyde for effekten av ny overordnet infrastruktur og
bompenger. Sånn sett beskriver vi en situasjon som kan betegnes som et «worst case».

Oppdragsnr
Oppdragsgiver:

618512 - 01
COOP Øst / Fossen utvikling

Dato: 5 . nov 2019

Skrevet av: Hans Ola Fritzen og Bjørn Haakenaasen
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1 DAGENS SI TUASJON

1 .1 Grunnlag

Hvervenkastet handelsområde ligger nær Ringerike sykehus, ca 2 km sy d for Hønefoss
sentrum . D ag ens vei atkomst er lagt til Osloveien , utformet som et T - kryss med vikeplikt for
trafikk på sidevegen. Det er anlagt et eget venstresvingefelt i Osloveien for trafikk i retning mot
handelsområdet . På o mrådet er det i dag 4. 935 m2 handel (salgsareal) , i tillegg til Gjestegården
vegkro på 1.000 m2 og en b ensin stasjon .

Møbel - 2.450 m2

Interiør - 710 m2

Kontormøbel - 225 m2

Sport - 1.00 0 m2

Figur 1 - 1 Hvervenkastet handel – området er vist med sort brutt strek

Osloveien ved Hvervenkastet handel – sett fra sørøst (Google Street View)
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1 .2 Beregnet t rafikk og turproduksjon

Trafikken til - fra de ulike virksomhetene er beregnet med følgende verdier :

Møbelhandel - 0,5 ansatt pr 100 m2, 3 0 personturer pr 100 m2, 1, 4 personer pr bil
Interiørhandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 2 0 personturer pr 100 m2, 1, 4 personer pr bil
Kontormøbel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 2 0 personturer pr 100 m2, 1, 4 personer pr bil
Sportshandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 7 0 personturer pr 100 m2, 1, 4 personer pr bil

Bilandelen til - fra handlereiser utenfor sentrum er erfaringsmessig hø y ; den satt til 95 % i
dagens situasjon . Dagens biltrafikk til og fra handelsområdet er beregnet til 2.770 kjt per
virkedag og til 2. 490 kjt ÅDT. I dimensjonerende ettermiddagstime er trafikken beregnet til 3 24
kjt (telt trafikk er 317 biler i ettermiddagstimen ) .

Tabell 1 - 1: Beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel i 2018

For besøksparkering er det merket opp 140 bilplasser, inkl usive plasser for G jestegården.

Tall for d øgntrafik ken på E16 og Osloveien nord er hentet fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB) .
Ut fra NVDB - tall og krysstellingene er d øgntrafikk en i vegnettet beregnet . Det er lagt til grunn
at maks - timen utgjør 11,0 % av ÅDT ( basert på t elling i Osloveien nord ) .

Figuren nedenfor viser dagens ÅDT i ve inettet rundt Hvervenkastet.

Figur 1 - 2: Dagens biltrafikk i veinettet rundt Hvervenkastet, ÅDT 2018 (kryssene nummerert fra 1 til 5)
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1 .3 Timetrafikk og k ryssbelastning

Timetrafikken i de to rundkjøringene er hentet fra rapporten «Trafikkanalyse Hvervenmoen
næringsområde» (Asplan Viak , 2017). Trafikkbelastningen er basert på tellinger 14. juni og 18.
august 2016. Tallene viser situasjonen noen måneder etter åpning av handel på Hvervenmoen
i mars - april samme år (Jula, COOP, OBS Bygg, Expert, Europr is, Rusta og Biltema ) .

Da handletrafikken er i fokus, er ettermiddagstimen kl 16 - 17 brukt som dimensjonerende time.
T imetrafikk på avkjørselen til handelsområdet og de andre sideveiene i Osloveien øst er hentet
fra tellinger utført av Fossen Utvikling AS i desember 2016, jfr vedlegg. I august 2018 ble det
gjennomført en supplerende telling ved be n sinstasjonen.

Kapasitetsberegningene er utført med programmet SIDRA 8 .0. Resultat e ne er presentert i
skjematiske illustrasjoner , med følgende parametere :

U tnyttelse sgrad, U= 0,60 betyr 60 % utnyttelse av tilgjengelig kapasitet – tall for hver
tilfart i kryssene
Forsinkelse - g jennomsnitt forsinkelse per bil ( sekunder )
Maksimal kø lengde ( meter )

Figuren nedenfor viser timetrafikk og beregnet kryssbelastning i ettermiddagstimen. Fargebruk
illustrerer situasjonen, med g rønn bunnfarge for lav belastning (U < 0,70), blå for mellomhøy
belastning (U=0,70 - 0,80) og gul for høy ere belastning (0,80 - 0,90) . I i llustrasjonene er det også
vist timetrafikken fordelt på hver tilfart og svingebevegelse.

Figur 1 - 3: Dagens timetrafikk og kryssbelastning i kryssene ved Hvervenkastet .

Timetrafikk og kryssbelastning i området er i dag høyest i krysset Osloveien - Hvervenkastet -
Arnegårdsveien. Her er timetrafikken kl 16 - 17 størst fra Osloveien nord, med 920 biler inn mot
krysset fra sentrum og 680 biler ut av krysset mot sentrum. Beregnet kryssbelastning
(kapasitetsutnyttelse) er her 0,82, som er nær kapasitetsgrensen for rundkjøringer (på 0,85).
Dagens tilfart fra Osloveien nord bør derfor utvides til 2 kjørefelt for å unngå overbelastning.
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Atkomstkrysset til Hvervenkastet handel har i dag en høyeste utnyttelse på U= 0,63, noe som
betyr uproblematisk trafikkavvikling. De to nabo kryssene i Osloveien har vesentlig lavere
belastning. For rundkjøringen Osloveien - Hvervenkastet - Arnegårdsveien er det beregnet en
belastning på U= 0,8 2 på vest re tilfart. Rundkjøringen på sørsiden av E16 har kapasitets -
reserver.

1 .4 Personskadeulykker

Figuren under viser personskadeulykker i ve i nettet rundt Hvervenkastet og Hvervenmoen
gjennom en seksårsperiode . På strekningen forbi Hverven kastet handel inntraff en person -
skade ulykke i perioden ; en fotgjenger ble påkjørt da han krysset Osloveien nær rundkjøringen.

Figur 1 . 4 . P ersonskade ulykker i veinettet rundt Hvervenkastet 2012 - 2017 (kilde: N VDB )

Grønn farge: L ett personskade / gul farge: A lvorlig personskade (en ulykke).
Fotgjengerulykke (F), MC - ulykke (MC), ulykker med bare biler involvert (B)
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2 TRAFI KK ETTER U TBYGGI NG

2.1 Planlagt utbygging, turproduksjon og reisemiddelfordeling

På området planlegges det 3 . 935 m2 handel (salgsareal) , i tillegg til dagens Gjestegården
vegkro på 1.000 m2 og b ensin stasjon en. Dagens m øbelhandel på 2.450 m2 nedlegges.

Ny d agligvarehandel - 1. 450 m2

Interiørhandel (eks) - 710 m2

Kontormøbel (eks) - 225 m2

Sportshandel (eks) - 1.500 m2

Trafikken til - fra de ulike virksomhetene er beregnet med samme verdier som for 2018 :

Dagligvarehandel - 2 ,3 ansatte pr 100 m2, 20 0 personturer pr 100 m2, 1, 3 personer pr bil
Interiørhandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 2 0 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil
Kontormøbel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 2 0 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil
Sportshandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 7 0 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil

Turproduksjon en for dagligvarehandel er hentet fra PROSAM - rapport 121 , basert på to
sammen lignbare dagligvarebutikker ( begge utenfor sentrum ) . I nteriør - , kontormøbel - og
sport s butikk er be regnet med dagens verdier.

Reisemiddelfordelingen til - fra dagligvare er anslått ut fra reisemiddelfordeling for handels - og
servicereiser i Nedre Buskerud iht RVU 201 3/14 «Reisevaner i Osloområdet»:

70 % bil - 2 2 % gang e og sykkel - 8 kollektiv

Reisemiddelfordelingen til - fra øvrig handel er antatt å være som for dagens situasjon (dvs 95
% bilandel) . På andre deler av veinettet er det regnet med en generell trafikkvekst på 13,3 %,
fram mot 2028, iht prognose n for Buskerud fylke.

2.2 Beregnet t rafikk

Tabellen nedenfor viser beregnet trafikk belastning med planlagt ny areal bruk. I beregningen
er det regnet med at 10 % av besøkende til dagligvarehandelen også besøker annen handel
på Hvervenkastet , herunder Gjestegården eller bensin stasjonen , altså en form for sambruk .

Tabell 2 - 1 : Beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel med planlagt ny arealbruk.

Biltrafikk en til og fra området er beregnet til 3. 51 0 biler på virke dager ( 3. 10 0 ÅDT1) . I maks -
timen er det beregnet 4 2 0 kjt per time (t ur og r etur ) . Plassbehovet for besøkende til handel en
er beregnet til ca 1 4 0 bilplasser på det meste , altså tilsvarende dagens antall (antatt ½ time s

1 ÅDT = årsdøgntrafikk er gjennomsnittet over alle årets dager
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P - tid for dagligvare og 1 time for an dre ærend ) . Fordeling av biltrafikk i veinettet er anslått ut
fra antall boliger og arbeidsplasser i nærområdet ( jfr blå % - tall) . Som en følge av innslaget av
COOP - kunder, er det regnet med at trafikken i atkomstkrysset blir noe mer retnings balansert
i maks - timen enn ved tidligere telling .

Figuren nedenfor viser beregnet trafikkbelastning i ve inettet etter utbygging. Blå tall viser
beregnet trafikkvekst til - fra ny handel ; 740 kjt på virke dager og 610 kjt ÅDT . D et meste av det
vi her beskriver som trafikkøkning vil reelt sett ikke være ny trafikk i Osloveien. Også i dag er
det trafikk til og fra d agligvarebutikker . Disse ligger noe lenger nord i Osloveien. I stor grad vil
den nye dagligvaren konkurrere om de samme kundene.

Figur 2 - 1: Biltrafikk ved Hvervenkastet - ÅDT 202 8 , med planlagt ny handel ( blå tall viser trafikkvekst )

Ny E16 og Ringeriksbanen er store prosjekter som på sikt vil gi nye kjøre vaner for trafikken
mellom Hønefoss og Oslo. Ny E16 (før 2028) vil gi en betydelig avlastning av dagens E16. Vi
antar at Osloveien fortsatt vil ha stor trafikk, da den er inngår i en attraktiv veirute til og fra
sykehuset og Hønefoss sentrum. Ny Ringeriksb ane (etter 2030) , kombinert med bompenger
på E16, vil på den andre siden bidra til redusert bilbruk på regionale reiser, ikke minst
arbeidsreiser til og fra Oslo og Akershus. I dette notatet er det imidlertid ikke tatt høyde for
effekten av ny overordnet i nfrastruktur og bompenger. Sånn sett beskriver vi en mellom

2.3 Timetrafikk og kryssbelastning

B eregnet trafikkvekst til - fra Hvervenkastet er beregnet som et tillegg til eksisterende trafikk . I
denne sammenheng er det ikke regnet med generell trafikkvekst ell er ytterligere vekst knyttet
til Hvervenmoen.

Høyest belastning i maks - timen kl 16 - 17 er det beregnet for utkjøringen fra Hvervenkastet,
med 0,8 6 i kapasitetsutnyttelse. Her kan en forvente 39 sekunders forsinkelse for trafikk ut i
Osloveien, med opptil 43 meter bilkø tilbake på området. Trafikkavviklingen i Osloveien vil ikke
påvirkes i merkbar grad, da trafikken her har forkjørsrett .

Figur 2 - 2 viser timetrafikk og beregnet kryssbelastning / - utnyttelse i ettermiddagstimen etter
planlagt utbygging . Fargebruken ill ustrerer belastningsgraden; g rønn farge for lav belastning
(U < 0,70), blå for mellomhøy (U=0,70 - 0,80) og gul for høyere belastning (0,80 - 0,90).
Timetrafikken fordelt på hver tilfart og svingebevegelse er også vist.
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Figur 2 - 2: Timetrafikk og kryssbelastning 2028, med planlagt ny handel

Med dagens utforming av tilfarten fra Osloveien nord denne vil denne bli overbelastet, som
vist nedenfor , med kapasitetsutnyttelse på 1,04, 58 sekunder fo rsinkelse og 317 m bilkø .

Figur 2 - 3 : Belastning i krysset Osloveien – Hvervenkastet – Arnegårdsveien, med dagens utforming.

Osloveien sett fra nordvest (Google Street View)
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2.4 Endring av g angvegsystem og rundkjøring

Rundkjøringen rett nord for Hvervenkastet har i dag to kjøre felt ut, i retning nordover, noe som
i seg selv har liten betydning for trafikkavviklingen . Vi foreslår å innsnevre utkjøringen til ett felt
ut, da dette vil gir en tryggere kryssingssituasjon for gående ( jfr figur 2 - 3). Trafikkavviklingen
avhjelpes med to kjør efelt inngående i stedet. For å lette kryssingen flyttes gangfeltet 20 meter
mot nord, slik at gående krysser ett og ett kjørefelt, med en refuge mellom .

Det foreslås å flytte g angfeltet ved avkjørselen til Hvervenkastet et stykke nordover,
nærmere Arnold Dybsjords vei. Da vil venstre svingende fra Hvervenkastet slippe å forholde
seg til både biltrafikk i to retninger og gangtrafikk en (v enstresvingende trafikk fra Hverven -
kastet er langt større en tilsvarende fra Arnold Dybsjords vei) . Flytting av gangfeltet vil dess -
uten korte ned gangforbindelse fra sykehuset til handel sområdet.

Figur 2 - 4 : Planskisse av revidert gangveisystem og rundkjøring ved Hvervenkastet – Mål 1:1.000
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Vedlegg 1 : Kryssutforming

Figurene viser skjematisk kryssutforming lagt til grunn for SIDRA - beregningene . Plasseringen
av k ryss ene nummerert fra 1 til 5 er vist i figurene 1 - 2 og 2 - 1.

Kryss 1 – Osloveien - atkomst Hvervenkastet handel

Dagens situasjon
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Planforslag – gangfelt f lyttes
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Kryss 2 : Osloveien - Arnold Dybsjords vei

Dagens situasjon

Planforslag (med ny gangfeltplassering)
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Kryss 3

Dagens situasjon

Kryss 4 – Osloveien - Hvervenkastet – Arnegårdsveien
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Dagens situasjon

Planforslag – ett kjørefelt ut mot Osloveien nord, to kjørefelt inn (forlenget til 20 m)

Arnegårdsveien

Arnegårdsveien

To kjørefelt
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Kryss 5 – Hvervenkastet - Hvervenmoveien - Monserudveien

Dagens situasjon (E16 sør)
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Vedlegg 2: Trafikktellinger

Tabell A: Trafikktelling i Osloveiens sideveier ble gjennomført i desember 2016

Tabell B: Trafikktelling i avkjørselen til Hvervenkastet handelsområde i august 2018

Inn Ut Sum

16 00 - 1615 8 8 16

1615 - 1630 10 12 22

1630 - 1645 6 8 14

1645 - 1700 5 10 15

Sum time 16 - 17 29 38 67

Alle t all levert av Fossen Utvikling AS v/ Bjørn Leifsen.
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1. BAKGRUNN

I henhold til plan - og bygningslovens § 4 - 3, skal det gjennomføres risiko - og sårbarhetsanalyse
ved utarb eidelse av planer for utbygging . Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i
planen som hensynssone, jf. §§ 11 - 8 og 12 - 6 .

Denne saken gjelder revidering av e n plan på Hvervenmoen , der hovedformålet er å legge til
rette for dagligvarebutikk i et eksisterende forretningslokale. Det blir således ventelig ingen
store endringer i risiko - eller sårbarhetsbildet -

Plankartet:

Mht planinnholdet vises til planbeskrivelsen.

2. METODE

Risiko benyttes for å angi fare for liv, uønskede hendelser der det kan oppstå skader, ulykker
eller tap av produksjon og/eller materielle verdier. Hendelser som har stor sannsynlighet og
store konsekvenser gir størst risiko. Hendelser som har liten sannsynlighet og små
konsekvenser gir liten risiko.
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Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres som produktet av sannsynligheten for en
uønsket hendelse, konsekvensen av denne hendelsen og sårbarhetsvurderinger med mulige
følgehendelser . Dette kan så ende ut i forslag til beredskapstiltak og eventuelle etablering av
hensynssoner i planen.

For uten risiko skal en vise hvilke hendelser det er aktue lt å forebygge eller det planlegge s
tiltak mot. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.

Tema som vurderes er vist i tabellen kap.3. Tema der som utpeker se g som risikofylte e r så
kommentert særskilt.

Kriterier.

En har gått ut fra følgende kriterier , der nummereringen samsvarer med alvorlighetsgradene :

Gradering av sannsynlighet:

4. Svær t sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år
3. Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1 - 10 år.
2. Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10 - 100 år.
1. Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 år.

Gradering av konsekvenser for person og/el ler miljøskader, samt økonomiske konsekvenser:

1 . Ufarlig: Ingen person - eller miljøskader. Økonomiske konsekvenser opp
til 100 000kr

2 . En viss fare: Få og små personskader, mindre miljøskader. Økonomiske
konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr.

3 . Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljøskader.
Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 million kr.

4 . Farlig: Inn til fem døde, og inn til 20 alvorlig skadde/syke.
Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 100 million kr .

5 . Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig skadde/syke.
Økonomiske konsekvenser over 100 million kr.

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser illustreres i en slik
tabell, der betydningen av fargene er redegjort nedenfor.

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig
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Betydningen av fargeska la :

Risiko uakseptabel. Plan endres/forkastes
Stor risiko. Tiltak nødvendig eller p lan endres.
Liten risiko. Tiltak kan vurderes
Akseptabel risiko

3. ANALYSE

3.1. Tenkelige hendelser med risikovurdering .
Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
Natur - og miljøforhold
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1. Masseras/ - skred Nei Helt flat tomt. Ikke kjent at

det skal være usikre
grunnforhold

2. Snø - /isras Nei Ikke bratt i/uten for
området.

3. Flomras Nei Ligger høyt over vann .
4. F lom . Innsjø, elv. Nei God avstand og høyde til

elva .
5. Radongass Ja 1 1 Mulig, m en t iltak

obligatorisk .
Vær, vindeksponering . Er området:
6. Vindutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området
7. Nedbørutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området
Natur - og kulturområder . Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
8. Sårbar flora Nei Bebygd. Ing e n spesiell e

biotop er
9. Sårbar fauna/fisk Nei Ingen
10. Verneområder Nei In gen kjente
11. Vassdragsområder Nei Ingen n ære som påvirkes .
12. Fornminner (afk) Nei Ingen kjente
13. Kulturminne/ - miljø Nei Ingen
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner . Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
14. Vei, bane, bru, knutepunkt Nei God avstand til bane
15. Havn, kaianlegg Nei Ikke aktuelt
16. Sykehus/ - hjem, kirke Nei Ikke aktuelt
17. Brann/politi/sivilforsvar Nei Ikke aktuelt
18. Kraftforsyning Nei Ikke aktuelt
19. Vannforsyning , avløp Nei Ikke aktuelt
20. Forsvarsområde Nei Ikke aktuelt
21. Tilfluktsrom Nei Ikke aktuelt
22. Område for idrett/lek Nei Ikke aktuelt
23. Rekreasjonsområde Nei Alltid vært bebygd.
24. Vannområde for friluftsliv Nei Ikke aktuelt
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
Forurensningskilder . Berøres planområdet av:
25. Akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
26. Permanent forurensning Nei Ikke aktuelt
27. Støv og støy; industri Nei Ikke aktuelt
28. Støv og støy; trafikk (bane) Nei Ingen funksjoner med

støyfølsom bruk
29. Støy; andre kilder Nei Ikke aktuelt
30. Forurenset grunn Nei Ikke aktuelt
31 . Forurensning i sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
32. Høyspentlinje (stråling) Nei Ingen linjer med kraftig

strømføring .
33. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

34. Avfallsbehandling Nei Ikke aktuelt
35. Oljekatastrofeområde Nei Ikke aktuelt
Medfører planen/tiltaket:
36. Fare for akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
37. Støy og støv fra trafikk Nei For lite ekstra trafikk

genereres
38. Støy og støv fra andre kilder Nei Ikke aktuelt
39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
40. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

Transport. Er det risiko for:
41 . Ulykke med farlig gods Nei Ikke aktuelt
42. Vær/føre begrenser

tilgjengelighet til området
Nei Ikke aktuelt

Trafikksikkerhet
43. Ulykke i av - /påkjørsler Ja 1 2 God sikt. Lav hastighet.
44. Ulykke med gående/syklende Ja 1 4 Alltid en fare. Mindre

sannsynlig . Etablert ny
gang - /sykkelveg og fortau

45. Andre ulykkespunkter Nei Ikke aktuelt
Andre forhold
46. Er tiltaket i seg selv et

sabotasje - /terrormål
Nei Ikke aktuelt

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

Nei Ikke aktuelt

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

Nei Ikke aktuelt

49. Naturlige terrengformasjoner
med spesiell fare (stup etc . )

Nei Ikke aktuelt

50. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei Ikke aktuelt

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
51 . Trafikkulykke ved

anleggsgjennomføring
Nei Ingen spesielle farer

utover alminnelig fare ved
slik virksomhet.

52. Skolebarn ferdes
gjennom /langs planområdet

Nei Kun langs med området .
Lave hastigheter.
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3.2. Samlet risikovurdering .

I tabellen nedenfor henviser tallene i rutene til de nummererte temaene i tabellen ovenfor. Disse er
kommentert i neste punkt.

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig 5 43 44

3.3. VURDERINGER .

Det vises til egne skjema for de aktuelle tema med potensiell risiko.

4. KONKLUSJON OG ANBEFALIN G.

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er lavt og
mulig å kontrollere , gitt de forebyggend e tiltakene som er nevnt i skjemaene .
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VEDLEGG.

NR 5 UØNSKET HENDELSE Radon
Radon er en giftig gass fra alunskifer som kan medføre fare for kreft (særlig lungekreft).
REGELVERK/FORSKRIFTER EV SIKKERHETSKLASSE FORKLARING
Tek17
ÅRSAKER
Hele Ringerike ligger i en geologisk sone der det kan forekomme radon. I disse permeable (lett gjennom
trengende) massene kan radon forekomme.
KJENTE PRO BLEMER
Det er ikke registrert spesielle problemer på dette stedet. Bygningene har få rom der folk overnatter.
Nyere bygninger med antatt plast, som i en viss grad hindrer gass å stige opp, mellom grunn og
grunnmur.
SÅRBARHET SVURDERING OG FØLGEHENDELSER
Ved langvarig eksponering kan kreftfare oppstå. Sykdom og eventuell død.
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING
Grad av sannsynlighet x God byggeskikk og korte eksponeringsperioder.
KONSEKVEN SVURDERING

Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IRRELEVANT FORKLARING
Liv og helse x Lav sannsynlighet
Stabilitet -
Materielle verdier -
Pga nye bygg og korte eksponeringsperioder vil den statistiske sannsynlighet for skader blir små.
USIKKERHET BEGRUNNELSE
Grader av gassperre under grunnmurene Ukjente gjennomføring av byggearbeider
FORSLAG TIL TILAK OG MULIG OPPFØLGING
Tiltak Oppfølging
Krav om tiltak ved nybygg Krav i reguleringsbestemmelser.



Hvervenmoen. PlanID 0605 - 113/01 . Ringerike. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

9

N R 43 UØN SKET HEN DELSE Ulykker i av - /påkjørsler
Trafikkulykke i avkjørsel
REGELVERK/FORSKRI FTER EV SIKKERHETSKLASSE FORKLARIN G

ÅRSAKER
Tiltaket vil i noen grad forårsake økt trafikk i avkjørsel. Med noe økt trafikk vil det også bli tilsvarende
økt fare for ulykker.
KJEN TE PRO BLEMER
Det er ikke registrert spesielle problemer på dette stedet. God sikt i avkjørsel og i et område som ikke
er avkjørselsfri.
SÅRBARH ET SVU RDERI N G OG FØLGEH EN DELSER
Påkjørsel i kryss. Ingen sekundærhendelser.
SAN N SYN LIGHET HØY MI DDELS LAV FORKLARI N G
Grad av sannsynlighet x God sikt. Rett strekning. Nedsatt fartsgrense (60

km/t).
KON SEKVEN SVU RDERI N G

Konsekvenskategorier
KON SEKVEN STYPER HØY MI DDELS SMÅ IRRELEVAN T FORKLARIN G
Liv og helse x Lav sannsynlighet pga lav hastighet
Stabilitet -
Materielle verdier x Moderate skader på kjøretøy.
Pga god sikt, rett strekning og nedsatt fartsgrense vil den statistiske sannsynlighet for skader blir små.
U SI KKERH ET BEGRU N NELSE
- -
FORSLAG TI L TI LAK OG MU LI G OPPFØLGIN G
Tiltak Oppfølging
Krav til frisiktsone i reguleringsplan -
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NR 44 UØNSKET HENDELSE Ulykker med gående/syklende
Trafikkulykke med myke trafikanter
REGELVERK/FORSKRIFTER EV SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

- -
ÅRSAKER
Tiltaket vil i noen grad forårsake økt trafikk med kjørende og gående/syklende . Med økt trafikk vil det
generelt også bli økt fare for ulykker.
KJENTE PRO BLEMER
Det er ikke registrert spesielle problemer på dette stedet. Det er fortau og gang - /sykkelveger langsmed
planområdet på de sidene det er naturlig for gående og syklende å ferde s, samt markerte
fotgjengeroverganger.
SÅRBARHET SVURDERING OG FØLGEHENDELSER
Trafikkulykker med personskade . Ingen sekundærhendelser.
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING
Grad av sannsynlighet x Godt utbygd nett av fortau, gang - /sykkelveger og

fotgjengeroverganger.
KONSEKVEN SVURDERING

Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IRRELEVANT FORKLARING
Liv og helse x Konsekvenser for myke trafikanter vil

kunne være til dels alvorlige.
Stabilitet -
Materielle verdier -
Pga god sikt, rett strekning og nedsatt fartsgrense vil den statistiske sannsynlighet for skader være små.
USIKKERHET BEGRUNNELSE
- -
FORSLAG TIL TILAK OG MULIG OPPFØLGING
Tiltak Oppfølging
Krav til frisiktsone i reguleringsplan -
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4 39
Detaljregulering for Hvervenkastet

Liste over uttalelser

Nr . Navn Dato
1 Kommuneoverlegen 4.2.19
2 Statens vegvesen 5.2.19
3 Fylkesmannen 13.2.19
4 Beboere langs Fv2 41 13.2.19
5 AKA AS 15.2.19
6 Fylkeskommunen 16.2.19
7 Anonym 26.2.19

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens
kommentar

1. Kommuneoverlegen

Må prioritere myke trafikanter .

Kryssing av Fv35 viktig pga . den
er skole veg.

Redusert hastighet kan være
virkemiddel.

Bør fremme støysonekart .
Støyretningslinjene må gjelde.

Hensynet til myke trafikanter er
spesielt vurdert i planen.

Tiltakshaver har ikke imot nedsatt
hastighet, om myndighetene åpner
for det.

Den potensielle trafikkøkningen er
prosentvis for liten til at det vil
kunne påvirke støyforholdene i
området. ( <0,1 dBA).

Forslagsstillers
kommentar er
tilstrekkelig.

Reguleringsplanen
regulerer ikke hastighet,
m en endre virkemidler er
benytte som flytting av
overgangsfelt og
opparbeiding av gang -
/sykkelsti på egen tomt.

2. Statens vegvesen

Mener konsekvensene av alle
planer i området ikke er medtatt i
trafikkanalysen (Hverven - moen,
sykehuset og Krakstadmarka) .

Prognoser for 10 år.

Kan ikke forvente redusert
trafikk på Fv35 etter ny E16 .

En har benyttet samme
trafikkutredningsfirma som de som
har beregnet for Hvervenmoen.
Nevnte planer skal derfor være
med i beregningene.

Prognosene 10 år frem er tatt med.

I trafikkberegningene for
Hvervenmoen har en anført det
samme om at trafikken etter ny
E16 vil sannsynligvis gå ned, eller
i det minste ikke øke.

Statens vegvesen påpek te
i merknaden at
prognoseåret skulle være
10 år etter åpningsåret. I
trafikkutredningen er
prognoseåret satt til 2028.
Dette er ikke i tråd med
merknaden fra SVV, men
dett e forholdet ble løst
gjennom samtaler mellom
partene.
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Mener det er brukt feil trafik k tall .

K ryssing ved rundkjøring viktig.

Ikke enig i å endre inn - og
utfartene i rundkjøringen med
Osloveien.

Krysset ut fra bensinstasjonen
blir overbelastet.

Krever nye beregninger og tiltak
i ht . de.

Fremmer innsigelse med
bakgrunn i manglende
konsekvensutredning for trafikk
og relevante tiltak ut ifra dette.

Fremmer innsigelse mot
manglende løsning for gående og
syklende i planen

I teksten i trafikkanalysen er
trafikktallene vist til feil
veglenker. Dette skal rettes. Men i
selve beregningene er tallene
riktig, slik at analysene og
tiltakene er i ht . ri ktige tall.

K ryss ing ved rundkjøring er
allerede vurdert.

Dette må tas opp i møte med
vegvese net.

Kan bli minimalt overbelastet,
men ikke f or trafikken på Fv35.
Bør derfor aksepteres .

Justert rapport vil foreligge straks.

Trenger møte med SVV for å få
rask avklaring om innsigelsene.

SVV fremmet innsigelse
med bakgrunn i
manglende
konsekvensutredning for
trafikk og relevante tiltak
som resultat av dette, samt
manglende l øsning for
gående og syklende.

Justert rapport og endring
i planen har resultert i at
i nnsigelsen fra SVV er
trukket , men tiltak i
rundkjøringen mot
sentrum er ikke avklart
ennå da vegmyndighet er
overført fra SVV til
fylkeskommunen fra
01.01.2020 . Hva som skal
gjøres for å avlaste
rundkjøringen må
avklares med
ve imyndighet og
gjennomføres før
brukstillatelse da
rundkjøringen blir
overbelastet uten tiltak.

3. Fylkesmannen

Mener tiltaket er i strid med
kommuneplanen som beskriver
handel med plasskrevende varer
for området.

Dagligvarehandel burde styres til
sentrum pga . bilbasert
transportbehov.

Mener utnyttelsesgradene er feil
og rommer en utvidelse
(tredobling) av
forretningsbebyggelsen. Bør
bruke BRA i stedet for BYA.

Mener dagligvarebutikken
kommer som et tillegg til dagens
forretningsbygg.

Melder innsigels e pga . nasjonale
mål for areal - og

Dette tiltaket er svært beskjedent i
forhold til avvik på Hvervenmoen.
Planen her skal avklare dette.
Planarbeidet er to ganger
behandlet i Formannskapet, som
med stort flertall har støttet at
planen fremmes.

Spørsmålet om dagligvarehandel
er grundig belyst i planen.
Konklusjonen er at dette tiltaket er
til fordel for lokalt handelsmønster
og trafikkavviklingen i Høne foss
syd.

Tas til etterretning. Kan endres i
planen.

Fylkesmannens kommentar her er
feil. Dette er kun en endring av
dagens bygg, ikke mer bebyggelse.

Forslagsstillers
kommentar er
tilstrekkelig.
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transportplanlegging og
klimamål.

Ønsker nærmere kontakt med
kommunen om det videre
arbeidet med planen.

Jf. ovenstående punkt.

Tiltakshaver ønsker et slikt møte
så raskt som mulig.

Møte avholdt, og
Fylkesmannens innsigelse
er trukket etter endring i
planen .

4. Beboere langs Fv241

Går imot mer handel på
Hvervenkastet før det bygges
gang - /sykkelveg langs Fv241 , da
tiltaket vil medføre mer trafikk
på Fv241. Er prioritert g - /s - veg.

Tiltaket vil ikke øke trafikken på
Fv241, da dette blir en butikk i
konkurranse med butikkene på
Eikli. En ser frem til ny g - /s - veg
langs Fv241, men dette må ikke bli
et hinder for etableringen p å
Hvervenkastet.

Forslagsstillers
kommentar er
tilstrekkelig.

5. AKA AS

Ingen innvendinger til formålet
dagligvare.

Områdene Hvervenmoen og
Hvervenkastet må trafikalt sees
under ett.

Mener influensområdet for
konsekvensene ikke er stort nok ,
spesielt for trafikk . Må også ta
med godkjente planer for
Hvervenmoen. Rundkjørin g en
der bør også beregnes .

Å kutte ut et utfartsfelt for
rundkjøringen på Hvervenkastet
vil øke faren for kø ut på E16.

Beregne også lyskrysset Dr Åstas
gt . x Osloveien.

OK.

Dette er gjort i trafikka nalysen.

Dette tiltaket kan gi en samlet
trafikkøkning på ca . ÅDT=1100
kjt/døgn. AKA s egne planer vil
skape en ÅDT - økning på ca. 4000 -
8000 kjt/d. (Beregnet til ca .
ÅDT=4000).

Ved å vri handelsinnholdet fra
plasskrevende varer , slik
trafikkutredningene deres baserer
seg på, til store butikker med
mange småvarer , av dem
konsekvent kalt plasskrevende
handel , er genereringsfaktoren i ht .
Prosamrapport 167 dobbelt så
store som de selv har fått beregnet.
Deres rapporter opererer med
plasskrevende varer som
forutsetninger .

Dersom det skal nye beregninger
til , måtte de selv utføre det for
endringene de har fått godkjent.

I ht . vår trafikkonsulent har doble
utkjøringsfelt ingen
kapasitetsø kning for
rundkjøringen, men vi kan gjerne
droppe forslaget.

Trafikkbelastningen i nevnte kryss
vil bli mindre, da handels -
trafikken der i noen grad vil bli
overført til Hvervenkastet.
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Må også beregne brukapasiteten
over E16.

Konsekvensene for etablerte
boliger og arbeidsplasser på
Hvervenmoen er ikke vurdert.

Mener Fylkesmannens
kommentarer ikke er vurdert ,
med økt biltrafikk og boligene
ved Hvervenkastet.

Våre beregninger viser ingen
kapasitetsproblemer for brua.

Dette er forhold AKA selv burde
utredet i sine analyser, da vårt
tiltak har minimale konsekvenser
for Hvervenmoen.

Dette er forhold Fylkesmannen
selv tar seg av.

AKA har i alle år motarbeidet en
etablering av dagligvare på
Hvervenkastet. De eier bl.a . alle
lokalene i Dr Ås ta s gt . der det er
dagligvarebutikker , og som Coo p
på Hvervenkastet vil konkurrere
med . Hele innspillet må derfor
sees på i denne sammenhengen.

Vegmyndighet skal
godkjenne endringe r i
rundkjøringen , se
rekkefølgebestemmelsene.

Innsigelse fra
Fylkesmannen er løst i
endelig plan.

6. Fylkeskommunen

Viser til uttalelsen de hadde til
oppstart, og har ingen merknader
til planforslaget.

Ingen kommentar. Forslagsstillers
kommentar er
tilstrekkelig.

7. Anonym

En anonym person som har
undertegnet «hilsen Pasient»
mener trafikken ikke må øke ved
sykehuset. En dagligvare vil øke
trafikken så mye (mangedobling)
at det vil kunne redusere
fremkommeligheten for
utrykningskjøretøy.

Henvendelsen er anonym og for
sent innkommet i forhold til
fr isten. Påstanden om at trafikken
vil mangedobles pga .
dagligvarebutikken er langt fra
korrekt. Trafikken vil maksimalt
øke med ca . 10 %, og toppen vil
falle utenom de vanlige rushtidene.
Det er derfor ikke grunnlag for å
hevde det denne personen hevder.
Fremkommeligheten for
utrykningskjøretøy er noe som må
sees i sammenheng med
hovedatkomsten for byen i sør helt
generelt. Jf. den generel le veksten
i området og andre
utbyggingsprosjekter i området.

S ykehuset er kontaktet.
De m e nte
fremkommelighet ikke vil
være et problem for
ambulanse mm.
trafikkøkningen er
betydelig.

Konklusjon Vi ber om et snarlig møte med
Fylkesmann, SVV og kommunen,
for raskt å komme videre med
planarbeidet.

Møter er avholdt og
innsigelsene er trukket.



 

 

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 

04.02.2019 

 

Vår ref.: 2017/161 

  

Uttalelse til detaljreguleringsplan 439 Hvervenkastet  

  

Det vises til deres oversendelse 13.12.2018, 439 Detaljregulering for Hvervenkastet - 

offentlig ettersyn av reguleringsplan   

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Uttalelse 

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. 

 

Forslag til detaljreguleringsplan for Hvervenkastet er lagt til offentlig ettersyn. Planen 

omfatter omdisponering av forretningsbygg til dagligvarehandel. Planlagte forretningen vil bli 

nærbutikk for de nye boligområde på Tanbergmoen, for reisende på E16 og for 

lokalbefolkningen syd i kommunen.  Etablering av dagligvare forretning her kan føre til 

redusert trafikk i sentrum. Beliggenheten og topografien i området indikerer at en stor andel 

av de handlende vil komme med bil.   

  

Kommuneoverlegen forutsetter at trafikkavviklingen for myke trafikanter prioriteres og slik at 

gangatkomster, sykkelveier og sykkelparkeringer, trygge gangfelt, kollektivholdeplasser og 

kjøreatkomster er tilrettelagt før dagligforretningen åpner. Veistrekningen øst og nord for 

området er skolevei for elever på Benterud skole og disse veiene er allerede sterkt trafikkerte. 

Det er derfor viktig at kryssing av veiene skjer på trygge områder med god skilting og 

belysning av gangarealer og gangfelt. Viktig at gangfeltene møter midtrabatter for sikker 

kryssing av et kjørefelt om gangen. Redusert hastighet kan være et egnet virkemiddel for 

trygg ferdsel. 

 



Støybelastningen på nærmeste boliger og sårbare institusjoner kan komme til å øke på sikt 

som følge av pågående utbygging. Kommuneoverlegen anbefaler at forslagsstiller fremlegger 

støysonekart for før- og etter situasjon og i nødvendig grad utfører avbøtende og korrigerende 

støydempende tiltak. Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016) 

må gjelde for planen.   

 

 

 

 

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   9815 Vadsø 

        
        
 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Postboks 325 

1502 MOSS 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region sør Anne-Mette Bjertnæs / 

32214342 

18/270741-2    05.02.2019 

     

      

Svar - 439 Detaljregulering for Hvervenkastet - innsigelse 

Vi viser til mottatte plan for reguleringsplan Hvervenkastet. 

 

Det er et privat planforslag. Hensikt med planen er å legge til rette dagligvareforretning 

(Coop ekstra) i eksisterende forretningsbygg.  

 

Forelagte forslag til reguleringsplan er manglende konsekvensutredet på trafikk, gangsykkel 

og kollektiv. 

 

Trafikk 

I vår uttalelse 20.02.2018 til oppstart skrev vi: «området er sterkt trafikkbelastet og det er 

nødvendig med en trafikkanalyse som viser konsekvenser av alle planer i området». Dette er 

ikke framlagt.  Områder som er vedtatt og ikke ferdigutbygd er: Hvervenmoen, Ringerike 

sykehus og Krakstadmarka.  

 

Alle beregninger må vises oversiktlig og med generell trafikkvekst for områdene. Trafikken 

som skal legges til grunn er prognoseåret, og det er 10 år, dvs. 10 år etter åpningsåret. Det 

kan ikke forventes særlig nedgang i trafikken på denne strekningen forbi sykehuset på 

grunn av ny E16.  

 

Det er oppgitt noen feil trafikktall i plangrunnlaget: 

Oppgitt Fv 35 Osloveien ÅDT 8-9000, skal være ÅDT 14600. 

E16 har en ÅDT 15700 mellom Hvervenmoen – Styggedalen, ikke 12100 som oppgitt i 

plangrunnlaget. 
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Gang/sykkeltrafikk 

I all planlegging nasjonalt og lokalt er det et mål å øke gå og sykkelandelen og at det velges 

trafikksikre løsninger. 

Kryssingene ved rundkjøringen på Osloveien for gående og syklende er viktige mellom 

Hvervenkastet og sentrum. Ved en eventuell dagligforretning på omsøkte område vil behovet 

ytterligere forsterkes. 

 

Rundkjøringen 

Planen foreslår tiltak i rundkjøringen ved å endre fra to utkjøringer til en i retning sentrum 

og fra en til to innkjøring fra sentrum. Dette er en løsning som var tidligere. Nåværende 

rundkjøring ble ombygget slik pga. trafikkavviklingen. Framlagte forslag er ikke en løsning 

som er aktuell å gå tilbake til for oss. 

 

Krysset ut fra bensinstasjonen blir overbelastet. Grensen for akseptabel kapasitet her er 

0,85.  

 

Vi må kreve helt nye trafikkberegninger og tiltakene må komme ut fra dette. 

 

 

Konklusjon 

Som statlig vegmyndighet fremmer vi innsigelse med bakgrunn i manglende 

konsekvensutredninger for trafikk og relevante tiltak ut fra det. 

 

Med bakgrunn i vårt sektoransvar fremmer vi også innsigelse mot manglende løsning for 

gående og syklende i denne planen. 

 

 

Vegavdeling Buskerud  

 

Med hilsen 

 

 

 

Rolf Helge Grønås 

Avdelingsdirektør Anders O. T. Hagerup 

 Seksjonsleder 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for 
Hvervenkastet 

Ringerike kommune har oversendt forslag til detaljregulering for Hvervenkastet. Det går frem 
av saken at det er ønske om å legge til rette for en dagligvarebutikk med et areal på litt over 
1800 m2 i tillegg til den forretningsvirksomheten som er etablert i området fra før. 
Fylkesmannen viser til at planforslaget legger opp til detaljhandel som overskrider 
arealgrensen på 3000 m2 i regional plan for samordnet areal og transport i Buskerud. 
Hvervenkastet ligger utenfor Hønefoss sentrum og er ikke et område hvor det bør åpnes opp 
for økt detaljhandel og transport som følge av dette. Videre vil økt detaljhandel i dette 
området konkurrere med handelen i Hønefoss sentrum. Vi mener planforslaget er i strid med 
nasjonale og regionale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale 
mål om å redusere klimagassutslippene. Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse til 
planforslaget.  
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 13. desember 2018 med forslag til detaljregulering for Hvervenkastet utenfor 
Hønefoss, gnr. 38/119 m.fl. 
 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av en dagligvarebutikk på 
Hvernvenkastet på litt over 1800 m2. Det aktuelle området omfatter et areal på ca. 30 daa hvor det i 
dag er etablert en bensinstasjon, gjestegård med bevertning og overnatting og et forretningsbygg 
hvor det er etablert handelsvirksomhet med møbelhandel, interiørhandel, kontormøbler og 
sportshandel. Til sammen utgjør dette bygget 4850 m2 med areal til handel. Det er i dette bygget 
hvor det er ønske om å legge til rette for en ny dagligvarebutikk. 
 
I nylig vedtatt kommuneplan er området avsatt til næring hvor handel er avgrenset til plasskrevende 
varer i bestemmelsene.  Planforslaget er slikt sett i strid med kommunens overordna plan og 
føringer for utviklingen av området. Det går også frem av kommunens oversendelse at planforslaget 
heller ikke er i tråd med forrige kommuneplan, som var gjeldende i den perioden planforslaget ble 
utarbeidet. 
Fylkesmannens kommentarer 
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Fylkesmannen har i brev av 21. februar 2018 kommet med uttalelse til varsel om oppstart. I vår 
uttalelse viste vi til nasjonale og regionale føringer for samordnet areal og transportplanlegging og 
nasjonale mål om å redusere klimagassutslippene. Ut fra dette viste vi til at dagligvarehandel burde 
styres til sentrumsområdene eller i tilknytning til etablerte boligområder hvor det er et naturlig 
handelsomland. Hvervenkastet ligger inneklemt mellom trafikkerte veier og henvender seg mer mot 
E16 enn til boligene i området, som i hovedsak ligger nord for sykehuset. Vi var derfor skeptiske til å 
åpne opp for dagligvarehandel her. Slik vi vurderte saken ville tilrettelegging for dagligvarehandel i 
dette området i stor grad være bilbasert og medføre til et økt transportbehov. 
 
Hvis det skal åpnes opp for dagligvarehandel var vi opptatt av at det samlede handelsarealet holdt 
seg innenfor arealgrensen på 3000 m2 i fylkesdelplan for handel-, service- og senterstruktur og at det 
ble foretatt en grundig vurdering av det naturlige handelsomlandet. 
 
Det går frem av saken at forretningsbygget, hvor dagligvarebutikken skal etableres, har et 
handelsareal i dag som allerede overstiger grensen på 3000 m2 i fylkesdelplanen. I dag er det et 
samlet areal på 4850 m2 med areal til handel. Dette er en blanding av volumvarer (møbler) og 
detaljhandel. 
 
I bestemmelsene er det satt en utnyttelsesgrad hvor BYA er satt til 75 % for forretningsbygget (BF1). I 
plankartet er det oppført 85 % BYA. Dette må rettes opp i forslaget, vi legger til grunn at dette er en 
feil. Med et regulert areal på 3933 m2 resulterer dette i et bebygd areal på 2950 m2 ved 75 % 
utnyttelse og 3343 m2 ved 85 % utnyttelse. Videre åpner planen opp for bebyggelse med en 
gesimshøyde på 13 meter. Det muliggjør oppføring av et bygg i 3 etasjer og arealgrensen på 3000 vil 
kunne tredobles. 
 
Fylkesdelplan for handel-, service- og senterstruktur er nå erstattet med regional plan for areal og 
transport i Buskerud som ble vedtatt i februar 2018. Føringene fra fylkesdelplanen er i hovedsak 
videreført på dette området. Ved nærsentre og bydelssentre kan detaljhandel for et lokalt marked 
utvikles med inntil 3000 m2 BRA. Beregningene av arealstørrelse må gjøres samlet for et område og 
ikke etter enkeltbygg eller eiendom. For plassering av volumvarer (hvitevarer, brunevarer og møbler) 
er det imidlertid strammet inn. Dette skal nå lokaliseres til sentrumsområdet. 
 
Vi vil også vise til veilederen Grad av utnytting – beregnings- og måleregler fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet hvor det går frem at grad av utnytting skal angis som bruksareal 
(BRA) for kjøpesentre/forretning. Dette for å gi bedre oversikt over det samlede arealet for alle plan i 
en bygning og for å styre størrelsen på bebyggelsen av hensyn til belastningen på omgivelsene. I 
planforslaget er det foreslått å bruke bebygd areal for å regne ut utnyttelsesgraden. Dette må derfor 
endres til bruksareal. 
 
Vi viser til rundskriv Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet – klargjøring av 
miljøforvaltningens innsigelsespraksis fra Klima- og miljødepartementet, datert 9. januar 2017. Her går 
det frem at innsigelse skal vurderes ved avvik fra Statlig planretningslinje for bolig-, areal- og 
transportplanlegging (SPR BAT) blant annet når utbyggingsmønstre og transportsystemer ikke 
fremmer kompakte byer og tettsteder med korte avstander mellom ulike gjøremål. 
 
Målet med SPR BAT er blant annet å redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og 
miljøvennlige transportformer.  I henhold til klimaforliket er det også et mål at veksten i 
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Med ny 
Ringeriksbane om noen år og for den videre utviklingen av Hønefoss er det viktig at etablering av 
handel som enten er transportskapende eller arbeidsplasskrevende blir lagt til sentrumsområdet. Vi 
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viser også til handels- og byutviklingsanalysen som det er vist til i saken som også konkluderer med 
dette.  
 
Ved å legge bruksareal til grunn for beregning av utnyttelsesgraden vil grensen på 3000 m2 
handelsareal i regional plan for areal og transport i Buskerud overstiges i vesentlig grad. Ved å legge 
til rette for en dagligvarebutikk på 1800 m2 som kommer i tillegg til dagens forretningsareal på 4850, 
mener vi forretningsbygget vil fremstå som et mindre kjøpesenter som sammen med gjestegården 
med bevertning og bensinstasjon vil kunne konkurrere med handelen i Hønefoss sentrum. Hvis det 
skal legges opp til utvidelse av handelsarealet ved Hvervenkastet utover det som er etablert ved 
området i dag, mener vi dette må rettes mot plasskrevende varehandel, jf. også kommunens nylig 
vedtatte kommuneplan. 
 

Konklusjon 

Hvervenkastet ligger utenfor Hønefoss sentrum og er ikke et område hvor det bør åpnes opp for økt 
detaljhandel og transport som følge av dette. Videre vil økt detaljhandel i dette området konkurrere 
med handelen i Hønefoss sentrum. Vi mener planforslaget er i strid med nasjonale og regionale 
føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale mål om å redusere 
klimagassutslippene. Med dette som bakgrunn fremmer vi innsigelse til planforslaget.  
 
Vi imøteser nærmere kontakt med Ringerike kommune om det videre arbeidet med 
detaljreguleringen for Hvervenkastet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Gunhild Dalaker Tuseth (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
 
Eli Kristin Nordsiden 
seksjonssjef 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vi har følgende innsige lse mot Planene og regule ringen ved sak 439 Hvervenkastet Vi

at det nå Planlegges me r handelsviksomhet på Hvervenkastet slik trafikkbildet På RV

seg kan det ikke godtaes noen økning av virksomheten På Hverve nkastet som medfører økning av

trafikken på RV 241" før det bYgges ferd ig gang /sykkelveg på den resterend e 2,5 km som står

igjen,denne veien f¡kk 1. plass på prioriteri ngslisten i fi7lket ved siste revideri ng og vi ber samtidig

Ringerike komune tar saken oPP med fYlket for og se På fremdriften

Det er naturlig at RV 241 er av viktige tilførselsvege r til Hvervenkastet i dag har vegen sto

traf¡kktetthet av beboere fra Haug,AsbYda'Jevnake r og Vesterntangen og Ullerålomrädet'

unlater og kjøre gjenom den trafikktette bYen i rushti den ved skole start/slutt og arbeidsti

slutt . Derfor krever vi nå at det ikke blir noen utvidel ser på denne siden av byen som resulterer

trafikk På RV 241 før gang sykkelvegen står ferdig i sin helhet'

Med Hilsen.
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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

Hvervenkastet - Ringerike kommune - Detaljregulering - offentlig
ettersyn - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 13.12.2018 angående offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for
Hvervenkastet i Ringerike kommune. Hensikten med planarbeidet er å lege til rette for
opprettelsen av dagligvarebutikk på Hvervenkastet på litt over 1800m2.

Fylkeskommunen gir her en kulturminnefaglig uttalelse til planforslaget. Vi har tidligere uttalt oss
til planen i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid i brev av 23.02.2018.

Vi viser til vår tidligere uttalelse. Vi har ikke merkander til planforslaget 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.

Ringerike kommune
Pb 123 sentrum
3502 Hønefoss

Vår dato:  16.02.2019  Vår referanse:  2018/4242 - 6 Vår saksbehandler:
Deres dato:  13.12.2018  Deres referanse:  17/161-47 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Kopi til:
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN Postboks 325 1502 MOSS
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL



Til

Vestre Viken Administrasjon

Helse og Omsorgs Departementet

Ringerikes Blad

Statens Vegvesen Buskerud

Ringerike Sykehus

Ringerike Kommune Kommunestyret

Ringerike Kommune Administrasjon

RINGERIKE KOMMUNE

2 6 FEB 201|ì

Dokumentsenteret

Det må ikke økes trafikk med dagligvare i Osloveien 75. 3511 HØnefoss ved Ringerike Sykehus.

Sykebilene kommer i dag ikke frem på grunn av stor trafikk ogkø. Det er ofte helt stillestående kø i

de trafikkerte tidene på døgnet.

Pasienter kan dø i sykebilene når det er kø for å kjøre til og fra Sykehuset.

Med etablering av stor dagligvare i Osloveien 75 like ved oppkjøringa til Ringerike Sykehus, blir det

altfor stor trafikk, og rundkjøringene klarer ikke i dag å ta unna trafikken.

Med mange dobling av trafikken ,kan liv gå tapt iventetida.

Det er stort ansvar å slippe til denne store trafikken.

Hilsen Pasient

I

Dokid:
1 9023663
(17t1 61 -57)
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Ringerike kommune - Statlig samordnet høringsuttalelse til planforslag for 
Hvervenkastet 

Det vises til offentlig ettersyn i brev datert 13. desember 2018 med forslag til detaljregulering for 
Hvervenkastet. 
  
I brev fra Fylkesmannen til kommunene datert 08. januar 2019 informeres det om samordning av 
statlige innsigelser. Fra 2018 er dette blitt en fast ordning, jf. pressemelding fra Regjeringen datert 
27. desember 2017. 
  
Vi viser også til rutiner for ordningen i Veilederen om Samarbeid om effektive avklaringer i 
arealplanleggingen som Fylkesmannen har sendt ut den 22. juni 2016.  
 

Saken gjelder  

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av en dagligvarebutikk på 
Hvernvenkastet på litt over 1800 m2. Det aktuelle området omfatter et areal på ca. 30 daa hvor det i 
dag er etablert en bensinstasjon, gjestegård med bevertning og overnatting og et forretningsbygg 
hvor det er etablert handelsvirksomhet med møbelhandel, interiørhandel, kontormøbler og 
sportshandel. Til sammen utgjør dette bygget 4850 m2 med areal til handel. Det er i dette bygget 
hvor det er ønske om å legge til rette for en ny dagligvarebutikk. 
 
Fylkesmannens kompetanse  

Fylkesmannen har fått et delt ansvar i innsigelsessaker. Fylkesmannen har et ordinært 
samordningsansvar for innsigelser fremmet innenfor eget myndighetsområde og skal som 
fagmyndighet påse at planer ikke er i strid med nasjonale og vesentlige regionale interesser. 
Samtidig skal Fylkesmannen som samordningsmyndighet påse at innsigelser fra øvrige statlige 
fagetater er tydelig forankret i lov, forskrift eller retningslinjer.  
 
Fylkesmannen skal foreta en samlet vurdering av alle innsigelser og ta stilling til hvilke som  
skal fremmes. Det er den enkelte fagetaten som har myndighet til å fremme innsigelsen, men  
Fylkesmannen har myndighet til å avskjære den på visse betingelser. Hvis en innsigelse avskjæres vil 
det si at den ikke fremmes som innsigelse.  
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I dette brevet opptrer Fylkesmannen som samordningsmyndighet. Det er høringsuttalelser med 
innsigelse fra følgende statlige etater: 
 

 Statens vegvesen, 5. januar 2019  
 Fylkesmannen i Oslo og Viken, 13. januar 2019 

 

Oversikt over høringsuttalelsene  

Statens vegvesen har fremmet følgende innsigelse:  
 Som statlig vegmyndighet fremmes det innsigelse med bakgrunn i manglende 

konsekvensutredninger for trafikk og relevante tiltak ut fra dette. 
 Med bakgrunn i Statens vegvesen sitt sektoransvar fremmes det innsigelse mot manglende 

løsning for gående og syklende 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken har fremmet følgende innsigelse: 

 Planforslaget resulterer i at grensen på 3000 m2 handelsareal i regional plan for areal og 
transport blir oversteget i vesentlig grad. Hvervenkastet ligger utenfor Hønefoss sentrum og 
er et område hvor det ikke bør legges til rette for økt detaljhandel. Vi mener planforslaget er 
i strid med nasjonale og regionale føringer for samordnet areal og transportplanlegging. 

 

Samordning  

Statens vegvesen har fremmet innsigelse med bakgrunn i manglende utredninger av konsekvenser 
for trafikk og manglende løsninger for gående og syklende.  
 
Fylkesmannen har ikke funnet grunn til å avskjære innsigelsen. 
 
Høringsuttalelsene er vedlagt i sin helhet og må gjennomgås av planmyndigheten for å få full 
oversikt og utfyllende informasjon om innholdet. 
 

Videre prosess  

Fylkesmannen forutsetter at Ringerike kommune følger opp innsigelsene og samarbeider med 
Statens vegvesen og oss for å finne løsninger. Dersom partene kommer til enighet, er det den 
enkelte fagetat som har myndighet til å trekke innsigelsene. 
 
Dersom partene ikke blir enige, skal saken oversendes Fylkesmannen etter de ordinære rutinene jf. 
pbl. § 5 - 6. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Eli Kristin Nordsiden (e.f.) 
seksjonssjef 

  
 
Brede Kihle 
rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vedlegg: 
 
1 Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 5. februar 2019 
2 Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 13. februar 2019 
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439 Detaljregulering for Hvervenkastet - Oversendelse av revidert 

planforslag - spørsmål om trekking av innsigelse 

Vi viser til brev fra dere datert 11.11.2019 

 

Planen berører riksveg E16 med ramper i kryss og foreslåtte tiltak også fylkesveg Fv. 290 

Osloveien (tidligere del av Fv. 35). 

 

Saksopplysninger: 

Det er opplyst at området BF1 skal kun innebære bruksendring av den eksisterende 

bygningen. Det er nå foreslått en begrensning slik at detaljvarehandel ikke skal overskride 

3000 m2 og at salgsflate til dagligvare ikke skal overstige 1500 m2. Det er utført 

trafikkberegninger som tyder på at vegsystemet ikke vil få belastningsgrad over 0.86 med de 

foreslåtte tiltak. 

 

Det er foreslått rekkefølgebestemmelser for flytting av gangfelt og ny utforming av 

rundkjøringen på E16. 

 

Vår vurdering: 

Området BF1 skal gjelde bruksendring av eksisterende bygning, men det er noe uklart for 

oss om dette også gjelder området BB1. Utnyttelse av BB1er noe uklar da det på plankartet 

vist BYA=60 %, mens bestemmelsene sier 65 % BYA. Vi vil forutsette at også området BB1 

kun omfatter eksisterende virksomhet/bygning, da trafikkberegningene heller ikke 

forutsetter noen endret eller videre utbygging av det området. 

 

Vi ønsker ikke parkeringsplasser så nær inntil E16 som vist på plankartet. Avstanden bør 

økes, se også punktene nedenfor om trær og behov for gang-/sykkelveg. 
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Bestemmelsene punkt 2.2 åpner for trær i grøntrabatt. Eventuelle trær tillates ikke i 

frisiktsoner, og SVG 2-3 ligger kloss inntil E16 og er så smale at trær ikke kan påregnes 

tillatt. Bredden fra Osloveien må i tilfelle økes en del, jfr. også punkt nedenfor om behov for 

gang-/sykkelveg. 

 

Fotgjengerfeltet som skal flyttes vestover må ha tilrettelagte gangpassasjer både nord og sør 

for E16. Det nåværende fotgjengerfeltet må fjernes samtidig med at ny kryssing tas i bruk. Vi 

har ikke mottatt noen illustrasjonsplan som viser helhetlige løsninger for gående og 

syklende på området. Reguleringsplankartet viser dårlig med gangveger internt på området 

SPA1, og trolig bør det anlegges gang-/sykkelveg langs hele sydsiden av Osloveien mellom 

rundkjøringen og kjøreatkomsten inn til området. Vi anbefaler dessuten at det etableres 

tilfredsstillende trafikksikre gangforbindelser over SPA1 fra gang-/sykkelvegene (langs 

vegene Hvervenkastet og Osloveien) fram til inngangspartiene til BF1 og BB1. 

 

Vi registrerer rekkefølgebestemmelsene punkt 7 om endringer av arm fylkesveg tilhørende 

rundkjøringen. Tiltakene må der vurderes nærmere slik det er angitt i bestemmelsen, og 

med mulig behov for egen ROS-analyse. Fra og med januar 2020 vil Viken fylkeskommune 

forvalte fylkesveger i området, slik at tiltaket da også må avklares med fylkeskommunen. 

 

Konklusjon: 

Vi viser til ovennevnte forhold som vi ber kommunen ta hensyn til i den videre 

planbehandlingen. 

 

Med de viste begrensningene i handel har vi ikke lenger innsigelse mot planforslaget. 

 

Vegavdeling Buskerud 

Med hilsen 

 

 

 

Rolf-Helge Grønås 

Avdelingsdirektør Anders O.T. Hagerup 

 Seksjonsleder 
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Ringerike kommune - Fylkesmannen trekker innsigelsen til planforslaget 
for Hvervenkastet 

Vi viser til brev av 11. november 2019 fra Ringerike kommune hvor det anmodes om innsigelsen til 
planforslaget for Hvervenkastet kan trekkes. 
 
Fylkesmannen har i brev av 13. februar 2019 fremmet innsigelse til planforslaget med bakgrunn i at 
det var foreslått for vide rammer for etablering av detaljhandel i området. Planforslaget la opp til 
handel med ca. 10 000 m2. Vi viste til regional plan for areal og transport i Buskerud og statlig 
planretningslinje for bolig-, areal- og transport. Planforslaget var i strid med disse føringene slik vi 
vurderte saken.  
 
I kommunens oversendelse er det foreslått å begrense detaljhandelen til 3000 m2. Den planlagte 
dagligvarebutikken er begrenset til en salgsflate på 1500 m2 som skal regnes inn i grensen på 3000 
m2. Resterende areal 3700 m2 kan benyttes til blant annet volumvarer. 
 
I vår uttalelse til planforslaget og i møte med kommunen har vi vært tydelige på at vi mener det er 
uheldig å etablere detaljhandel og volumvarer i dette området. Handelsetableringene ved 
Hvervenmoen og Hvervenkastet konkurrerer med handelen i sentrumsområdet og er bilbaserte. For 
å legge til rette for vekst og utvikling i sentrumsområdet er det viktig at kommunen er bevisste på 
hva som kan etableres utenfor sentrum og i randområdet til sentrum. 
 
Vi har imidlertid akseptert at det kan etableres handel innenfor rammene i den regionale planen for 
areal og transport i Buskerud hvor det er åpnet opp for 3000 m2 handelsareal ved nærsentre og 
bydelssentre. Handel utover dette må begrenses til plasskrevende handel. Når det gjelder 
volumvarer skal dette i utgangspunktet skje innenfor sentrumsområdet. Eventuelt innenfor 
arealbegrensningen på 3000 m2. 
 
Vi mener det er bra at Ringerike kommune har foreslått å begrense detaljhandelen til 3000 m2, men 
vi mener innsigelsen ikke er imøtekommet når det er åpnet opp for volumvarer med et areal på hele 
3700 m2 i tillegg til detaljhandelen som det legges opp til. 
 
Vi har informert kommunen og regulant om dette i e-post av 4. desember. 



  Side: 2/2 

 
Samme dag fikk vi svar på denne e-posten fra regulant Fossen Utvikling AS. Her går det frem at det 
foreslås følgende ordlyd i reguleringsbestemmelsene for å imøtekomme innsigelsen:  
 
«Total utnyttelse skal ikke overstige 6 700m2 BRA, hvilket tilsvarer dagens bygg. Det skal ikke medberegnes BRA for 
imaginære etasjeplan. 
 
Dagligvareforretningen skal maksimalt ha en samlet salgsflate på 1500 m2. Detaljvarehandel inkludert dagligvare skal 
begrenses til å omfatte maks 3000 m2. I tillegg kommer volumvarer/arealkrevende varer som kan omfatte 1000 m2. 
 
Resterende arealer innenfor maks BRA skal ikke benyttes til handel, men andre formål innenfor reguleringsformålet». 
 
Ifølge e-posten er det i dag hvitevarer, kontormøbler og en kjøkkenutstilling i bygget som til sammen 
har et areal på 950 m2. Med denne bestemmelsen kan disse forretningene drive på videre sammen 
med detaljhandelen på 3000 m2 som vil omfatte dagens sportsbutikk på 1400 m2 og ny 
dagligvarebutikk på 1500 m2.  
 
Forutsatt at forslag til ny bestemmelse blir innarbeidet i den endelige planen, trekker 
Fylkesmannen innsigelsen til planforslaget.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gunhild Dalaker Tuseth (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Eli Kristin Nordsiden 
seksjonssjef 
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Hvervenkastet - Ringerike kommune - 439 detaljregulering -
avgjørelse angående vei-/trafikkforhold

Det vises til brev fra Ringerike kommune datert 02.12.2019.

På grunn av arbeidet med overgang til Viken fylkeskommune, og etter en intern drøfting av saken, har
vi nå ingen mulighet til å svare ut denne saken innen fristen Ringerike kommune har satt.
I brev datert 29.11.2019 til Ringerike kommune fra Statens Vegvesen kommer det fram at den delen av
innsigelsen som går på fylkeskommunal vegnett skal svares på av Viken fylkeskommune i 2020.

Viken fylkeskommune vil derfor komme tilbake med svar på denne saken så snart det er mulig neste
år.

Med vennlig hilsen

Terje Ø. Lønseth
rådgiver
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

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

 

 

439 detaljregulering for Hvervenkastet - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

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

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Dersom planforslaget vedtas oppheves den gjeldende reguleringsplanen: 113-01 

Hvervenmoen, vedtatt 30.11.1989.  

 

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

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

 

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

rekkefølgebestemmelse i planen.  

 

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

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

 

 

  

Nøkkelopplysninger  

Forslagsstiller Fossen Utvikling AS 

Søndre torv 2B 

3510 Hønefoss 

Fagkyndig Fossen Utvikling AS v/ Bjørn Leifsen 

Søndre torv 2B 

3510 Hønefoss 

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

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

gnr/bnr 38/136 – Certas Energy Norway AS (bensinstasjonen) 
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Arealstørrelse Hele planområdet har et areal på 30 daa 

gnr/bnr 38/119 – 3,93 daa 

gnr/bnr 38/135 – 1,82 daa 

gnr/bnr 38/136 – 6,90 daa 

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

Utnyttelsen er derfor tilsvarende høy.   

gnr/bnr 38/119 – 85% BYA 

gnr/bnr 38/135 – 60% BYA  

gnr/bnr 38/136 – 15% BYA 

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

 

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

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

sykkelparkeringsplasser for disse to tomtene.  

Overordnet plan Kommuneplanen er grunnlaget for detaljreguleringen. Planforslaget 

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

gamle planen og "næring" i det nye forslaget.   

Plantype Privat detaljregulering jf. §12-3 

 

Sammendrag 

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

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

tilrettelegge for en dagligvareforretning på Hvervenkastet i eksisterende bygningsmasse. 

 

Gjeldende reguleringsplan spesifiserer at dagligvareforretning ikke kan opprettes og begrunner 

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

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

bestemmelsen kanskje ikke er like aktuell nå som da.  

 

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

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

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

høring/offentlig ettersyn.   

 

Noen forhold må løses før en eventuell 2. gangsbehandling.  

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

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

hovedtiltaket ikke blir ivaretatt. Dette er ikke ønskelig.  

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

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

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

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

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

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

detaljregulering for Hvervenkastet. 

 

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

"Område for forretningsbebyggelse tillates ikke nyttet til svært trafikkskapende virksomheter, 

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

at etablering av dagligvareforretning vil være mulig.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

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

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

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

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

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

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

16.01.2018.    

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

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

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

 

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

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

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

 

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

dag en gjestegård med bevertning og overnatting.  

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

 

Planforslaget 

Planforslaget fremmes som en privat detaljregulering av forslagsstiller Bjørn Leifsen ved 

Fossen utvikling. Fullstendig planforslag ble mottatt 16.11.18. 

 

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

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

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

 

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

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

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

eksisterende terreng for henholdsvis bensinstasjonen, gjestegården og forretningslokalet. 

 

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

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

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

utgangspunktet ikke juridisk bindende.   

 

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

 

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

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

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

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

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

og en endring av rundkjøringen Hvervenkastet/Osloveien.   

 

Gjeldende reguleringsplaner 

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

(se s. 5 i planbeskrivelsen). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til 

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

og bebyggelsen skal ikke overstige 3 etasjer.   

 

Uttalelser til planoppstart 

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

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

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

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

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

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

lokalsamfunn gjennom:  

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

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

– "rett virksomhet på rett sted." 

 

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

videre i rådmannens vurdering av planforslaget.  

 

Kommuneplanens arealdel  

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

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

overordnede planer.  

 

Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 

I analysen, vedtatt 13.12.12, er følgende punkter relevante: 

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

randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. Naturlig tilhørende 

småvarer må være en mindre del av forretningen.  

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

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

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

 

Juridiske forhold  

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

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

og arealforvaltning og formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Økonomiske forhold 

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

privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr 

jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering 

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

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

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

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

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

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

tungt trafikkert vei. 

 

Infrastruktur 

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

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

tryggere trafikksituasjon i området rundt planområdet. Dersom disse trafikktiltakene ikke 

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

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

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

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

ikke gjennomføre tiltakene som er foreslått.  

 

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

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

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

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

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

et klart skille mellom trafikantgrupper og tilrettelegge for oversiktlig trafikkflyt på 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

over 1000 m2 BRA. 

 

Innkomne uttalelser 

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

De to andre er uttalelsene fra Fylkesmannen og CBRE.   

 

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

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

forslagsstiller. 

 

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

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

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

noen tiltak i krysset som kan gjøre trafikkavviklingen bedre.       

 

Alle uttalelsene og kommentarer til disse er vedlagt planforslaget.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

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

det som lite sannsynlig.  

 

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

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

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

 

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

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

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

sykkelveier.  

 

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

oppfylt. 

 

Andre forhold som bør belyses 

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

burde diskuteres ytterligere.  

 

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

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

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

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

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

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

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

det ble tatt med i den andre.  

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

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

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

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

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

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

som er verdt å merke seg. 

 

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

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

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

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

de ikke på egen parkeringsplass til det er klart. 

 

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

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

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

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

maksimal kapasitet.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aktuell i den senere vurderingen av planen. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Samlet vurdering 

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

kommende kommuneplanens arealdel, henholdsvis bestemmelser om formål og størrelse. 

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

ikke bør etableres annen detaljhandel i randsonen til sentrumssonen.  

 

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

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

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

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

planforslagets virkning på trafikken bør derfor vurderes nøye. 

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

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

må derfor også tas med i rekkefølgebestemmelsene. 

 

Opprettelse av en dagligvareforretning på Hvervenkastet kan påvirke handelsbalansen i 

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

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

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

innvirkning på handelsbalansen og markedskonkurransen i området skal kommunen utvise 

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

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

beregningen. Dette er derfor et aspekt som bør vurderes. 

 

Planforslaget vil gi beboere og nærliggende arbeidsplasser en dagligvarebutikk i gangavstand 

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

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

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

 

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

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

trafikanter inntas i rekkefølgebestemmelsene. 

 

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

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

denne endringen foretas før 2. gangsbehandling. 

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/161-49  Arkiv: PLN 439  

 

Sak: 36/18 

 

Saksprotokoll - 439 detaljregulering for Hvervenkastet - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

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

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Dersom planforslaget vedtas oppheves den gjeldende reguleringsplanen: 113-01 

Hvervenmoen, vedtatt 30.11.1989.  

 

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

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

 

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

rekkefølgebestemmelse i planen.  

 

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

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

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 11.12.2018: 

 

 

Repr.Stiksrud (V) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av sak 

36/18 da han er ordfører (COOP Øst) og således medlem av styret. 

 

Stiksrud (V) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i hht. forvaltningslovens 

§6.2. 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag p.v.a. Sp: 

«Før saken behandles utarbeider kommunen en oppdatert handels- og byutviklingsanalyse for 

Hønefoss for å ha et oppdatert kunnskapsgrunnlag.» 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Hovedutvalgets (HMA) innstilling og Aasens (Sp) forslag 

p.v.a. Sp, ble Hovedutvalgets (HMA) innstilling vedtatt mot 2 stemmer (Sp). 
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RINGERIKE KOMMUNE
MILJØ- OG AREALFORVALTNING , AREAL- OG BYPLANKONTORET

REGULERINGSBESTEMMELSER
439 Detalj regulering for Hvervenmoen

Forslag pr 12 . 10 .2018
Revidert
Revidert

1.gangs behandling i planutvalget xxxx
Offentlig høring xxxx
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning xxxxx
Formannskapet xxxxx
Vedtatt av kommunestyret xxxxx

REGULERINGSFORMÅL

Regulert område vises med reguleringsgrense på plan kart.

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

1. Bebyggelse og anlegg,
– Forretninger BF 1
– Bevertning BB 1
– Bensinstasjon/vegserviceanlegg B V 1

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
– Offentlig k jøreveg o_ SKV 1 - 2
– Annen veggrunn - grøntareal S VG 1 - 3
– Parkering SPA 1

§ 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG

§1.1 Felles bestemmelser

1. Bygg s plassering ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 2)

Bygninger skal plasseres in nenfor byggegr ense. Byggegrense er vist på plankartet .

2 . Radon. ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 4)

Ved nybygg skal det gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig e oppholdsareal.
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3 . Grunnforhold . ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 12)

Før områdene kan bebygges skal grunnforholdene være kartlagt mht sikkerhet for bygg og
uteområder. Kommunen kan kreve utredninger fra faglig kompetente mht dette.

4 . Overvannsanlegg . ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 3)

Overvann skal tas hånd om på egen grunn.

Ved behov kan det anlegges fordrøyningsbasseng og andre lokale løsninger for overvann.

5 . Kulturminner . ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 6)

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer
automatiske fredete kulturminner, må arbeidene straks stanses og kulturvernmyndighetene
varsles, jf. lov om kulturminner § 8. 2. ledd.

§1.2 Bebyggelse og anlegg .

Disse områdene er delt i områder for forretninger, bevertning og bensinstasjon/
vegserviceanlegg .

1 . Område for forretning B F 1 ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Område B F 1 skal nyttes til forretninger .

1 a . Utnyttelse ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Total utnyttelse skal ikke overstige 75 % BY A. Prosent skal regnes ut fra arealet til avsatt
byggeområde og omfatter kun bygninger, ikke andre flater.

Dagligvareforretningen skal maksimalt ha en samlet flate på 1835 m2. Da er lager,
personalrom og andre tilhørende arealer for drift av denne inkludert.

1 b . Byggehøyde ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Maksimal gesimshøyde 13m over eksisterende terreng .

På område t kan opparbeides parkering splasser for biler og sykler , boder og felles
avfallsoppsamling .
1 c . Bebyggelsens utforming ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1 )

Fasader s kal utformes slik at området samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk .
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1 d . Miljøhensyn. ( jf. Pbl§12 - 7 pkt . 3)

Luftinntak til ventilasjonsanlegget skal legges høyt og lengst unna trafik kerte veger .

2 . Område for bevertning

2a. Formål bevertning ( jf. Pbl§12 - 7 pkt . 1)

Område BB 1 skal nyttes bevertningssted med overnattingsmuligheter .

2b . Utnyttelse ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Total utnyttelse skal ikke overstige 65% BYA . Prosent skal regnes ut fra arealet til avsatt
byggeområde og omfatter kun bygninger, ikke andre flater.

2c . Byggehøyde ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Bygning er kan oppføres med flat e tak. Maksimal gesimshøyde 11 m over eksisterende terreng .

På området kan opparbeides parkeringsplasser for biler og sykler, boder og felles
avfallsoppsamling .

2d . Bebyggelsens utforming ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Fasader s kal utformes slik at området samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk .

2e . Miljøhensyn. ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 3)

Luftinntak til ventilasjonsanlegget skal legges høyt og lengst unna trafikkerte veger.

I rom med støyfølsom bruk skal støyretningslinjene T - 1442(2016) gjelde.

3. Bensinstasjon/vegserviceanlegg.

3a . Formål b ensinstasjon/vegserviceanlegg ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Område B V 1 skal nyttes til bensinstasjon/vegserviceanlegg .

3b . Utnyttelse ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Total utnyttelse skal ikke overstige 15% BYA . Prosent skal regnes ut fra arealet til avsatt
byggeområde og omfatter kun bygninger, ikke andre flater.
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3c . Byggehøyde ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Bygning er kan oppføres med flat e tak. Maksimal gesimshøyde 10m over eksisterende terreng .

På området kan opparbeides parkeringsplasser for biler og sykler, boder og felles
avfallsoppsamling .

3d . Bebyggelsens utforming ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Fasader s kal utformes slik at området samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk .

3e . Parkering ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 4 og 7)

Parkering kan anlegges på bakkeplan.

Parkering tilpasset bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10 - 2 og skal omfatte
minst 2 plasser.

3f . Miljøhensyn. ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 3)

Luftinntak til ventilasjonsanlegget skal legges høyt og lengst unna trafikkerte veger.

I rom med støyfølsom bruk skal støyretnings linjene T - 1442(2016) gjelde.

§ 2 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§2 . 1 Fellesbestemmelser

1. Vegstandard ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 4)

Vegenes standard skal så langt det passer tilpasses bevegelseshemmede i hht. Teknisk
Forskrift .

§2 .2 Kjøreveg

1. Formål kjøreveg . ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Veg o_ SKV1 og 2 skal nyttes til offentlige veger.

§2 . 3 Annen veggrunn - grøntareal

1. Formål annen veggrunn - grøntareal . ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Område ne S VG 1 - 3 skal nyttes til grønnrabatter. De kan beplantes med tr ær.
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§2.4 Parkering

1. Formål parkering . ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

SPA1 skal nyttes til park e ringsplasser.

Parkering kan anlegges på bakkeplan.

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10 - 2 og skal omfatte minst 10 plasser.

Det skal anlegges to parkeringsplasser med hurtigladestasjon for el - biler.

Det skal avsettes minimum 77 parkeringsplasser for biler og 40 parkeringsplasser for sykler
knyttet til forretningsfo rmål. For formålet bevertning skal det avsettes 21 parkeringsplasser
for biler og 10 for sykler.

Tilhørende grøntarealer skal være plen og lave busker. Det settes ikke krav til å opparbeide
dette.

§ 3 HENSYNSSONE R

§ 3 .1 Sikringssone f risikt ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 2/4)

Sikringssone frisikt skal ivareta nødvendig frisikt ved avkjørsler . I frisiktsonen skal det ikke
forekomme vegetasjon eller annet høyere enn 0,5 m over tilliggende vegnivå.

§4 TILGJENGELIGHET - UNIVERSELL UTFORMING ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 4)

1. Det skal legges vekt på universell utforming. Allment tilgjengelige anlegg innenfor både
offentlig veganlegg og de private byggeområdene skal , så langt det ligger til rette for det ,
utformes slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.

§ 5 R EKKEFØLGEBESTEMMELSER

1. Bestemmelsene om rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i PBL §12 - 7 pkt. 10.

2. Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg , som eventuelt skal overtas av
kommunen , er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og ov ertatt av kommunen.

3. T rafikkarealer innenfor planområdet skal opparbeid es før brukstillatelse for bygg kan gis.

4. Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert:
P lassering av bygg , tilpasning til omgivelsene, utnyttelse av ubebygd areal, adkomst og
gan gforbindelse r , parkeringsareal inkl . sykkelparkering , plass for renovasjon .
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5. Ved byggemelding av ny bebyggelse skal det dokumenteres at det blir avsatt nok
parkeringsplasser.

6. Før det gis bruk stillatelse på dagligvarebutikk innen planområdet skal

a. fotgjengerfeltet øst for krysset me d Arnold Dybjords vei flyttes 10 m vestover
fra dagens beliggenhet, og

b. Osloveiens arm mot nord i rundkjøringen på Hvervenkastet endres, slik at det
blir to innfarter og en utfart, i stedet for en innfart og to utfarter s om i dag.

c. Gangfelt nord for rundkjøringen flyttes 20m mot nord .
d. Gangfelt sørøst for rundkjøringen flyttes 10 mot sørøst.
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1 Bakgrunn

Denne detaljregulering en fremmes fordi gjeldende plan ikke hjemler etablering av
dagligvarebutikk på tomta der det tidligere var møbelfor r etning.

Fossen Utvikling AS vil være tiltakshaver for dette området.

Planlegger har vært daglig leder/s ivilingeni ør Bjørn Leifsen.

Hønefoss, 1 2.10.2018

Bjørn Leifsen
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2 Prosess

Møbellageret Arnfinn H Bakke AS har helt siden 1998 og deretter i 2010 arbeidet for å få
endret bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan slik at de kan få omdisponere
butikklokalene fra møbelutsalg til dagligvarebutikk. Saken ble de gang ene avslått av
kommunen.

Saken ble igjen tatt opp i 2017. Etter flere møter og p olitisk behandling sist i
formannskapet 21.11.2017, ble det gitt klarsignal for å starte planarbeidet for en slik
endring av gjeldene reguleringsplan. Det ble så holdt oppstartsmøte om regulering
16.1.2018 .

Planen blir en fullstendig omgjøring av eksiste rende av gammel plan med ny planID, 439 .
«Alle» tema skal utredes , og formannskapet ba spesielt om at det legges vekt på temaene
befolkning , trafikk og byutvikling.

Planen er ikke av en slik karakter at den trengs å bli behandlet i hht . bestemmelsene i pl an -
og bygningsloven om konsekvensutredninger.

Planforslaget som her fremmes er vurdert i flere omganger av administrasjonen. Ny
trafikkutredning er utarbeidet , etter at den første feilaktig baserte seg på flere
parkeringsplasser enn det faktisk er tilgan g til på stedet.

3 Varsling .

31.1.2018 ble det annonsert og sendt ut varsel om oppstart. Frist for å komme med innspill
ble satt til 26.2.2018. Planområdet ligger mellom E16 med ramper og Fv35.

Varslet område , som ligger inntil omkringliggende vedtatte planer :
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De innkomne innspill er vedlagt og kommentert i vedlegg.

4 Kommune planen.

Eksisterende kommuneplan har planlagt området til «Ervervsområde», som omfatter
underformålene kontor, forretning, industri og lager. Se nedenfor. I arealdelen for
høringsutkastet fra 2017 er området markert som næringsvirksomhet.
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5 Overordnede retningslinjer.

Aktuelle retningslinjer er:

Samordnet areal - og transportplanlegging for Osloregionen
Fylkesdelplan for handel , s ervice og s enterstruktur i Buskerud.

Håndteringen av disse retningslinjene er diskutert her senere i kapitlene om handel og
trafikk, men her skal stikkordsmessig kommenteres:

Dagligvarebutikken blir liggende i et område med mye eksisterende og planlagt
bebyggelse, samt at den vil avlaste u heldig en stor del av trafikk en i Eikliområdet,
som ligger utenfor Hønefoss sentrum. Tiltaket er derfor i tråd med samordnet areal -
og transportplanlegging.
Fylkeskommunen kommenterte ved siste behandling i 2010 at lokaliseringen ikke
var i strid med fylk esdelplanen for handel, da dette ikke er et kjøpesenter.

6 Reguleringsplan for s laget.

6.1 Tiltaket.

Planen fremmes for at Coop skal kunne etablere en dagligvareforretning i eksisterende
forretningsbygg der det tidligere har vært møbelforretning med interiør, utstyr,
barneartikler og blomster . Det planlegges en forretnin g etter konseptet «Coop Extra» med
et salgsareal på ca. 1450 m2. I tillegg kommer nødvendige lager, personalrom og andre
birom. Til sammen ca. 1840 m2.

Å bygge et annet dagligvarekonsept her e r ikke hensiktsmessig utfra stedlig
konkurranseforhold og nødvendig varetilbud for befolkningen i området. Mindre butikker
enn dette ville ikke kunne konkurrere lokalt.

Eksisterende plan rommer at det også kan være mange andre typer forretninger her. Det
blir ikke endret med de nne planen.

Til byggesø k nad en er det laget en situasjonsplan for uteområdene, som vil kunne gjelde
når det blir dagligvareforretning her. Nedenfor er situasjonsplanen vist:
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Bygget til Møbellageret Arnfinn H Bakke AS har nylig , uavhengig av denne
reguleringsplanen, foretatt en ombygging med nytt inngangsparti.

6.2 Arealbruk .

Nedenfor og i vedlegg, er plan kart vist .

Hele plano mrådet er på ca. 30 daa og ink luderer byggeområder og deler av
omkringliggende vegarealer.

Planen inneholder formålene forretninger, bevertning, bensinstasjon/vegserviceanlegg
kjøreveg og annen veggrunn grøntområder. I tillegg er det regulert frisiktsoner.

Byggegrenser mot omkringliggende veger er 30m , slik som i opprinnelig plan .

Plankartet:
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Planen omfatter gårds - og bruksnumrene 38/119 - 120 , 38/135 og 38/136, for uten deler av
tilliggende vegarealer med gnr/bnr 101671. Arealene for eiendom 38/119 er 9,158 daa , for
38/135 er det 4,375 daa og for 38/136 er det 6,904 daa .

Størrelsen på forretnin gsområdet er, som plankartet viser, nå 3,933 daa . Det omfatter
nesten bare bygget , etter at parkeringsarealene er skilt ut som eget formål. Tilsvarende er
planlagt areal for bevertning av samme grunn 1,974 daa. Tomtene er forblir uendret. Det er
bare viste byggeområder som av planformelle grunner blir endret.

6.3 Areal er .
Arealbruken fordeler seg slik:

Formål: Areal i daa
PBL. § 12 - 5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg
Forretninger 3,93
Bevertning 1, 87
Bensinstasjon/vegserviceanlegg 6, 03
PBL. § 12 - 5, ledd 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg 4,26
Annen veggrunn - grøntareal 5,34
Parkering 8,49
SUM 29, 92
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6.4 Byggeområder.

Her er dagens situasjon vist i skråbilde:

Områdene er i stor grad utbygd, og reguleringsendringen s hensikt går ikke ut på å øke
bygg massen . Bruk og ny utnyttelse harmonerer med dagens situasjon.

Plan kartet viser tr e byggeområder . Et for bensinstasjon/vegserviceanlegg (BV1), et for
bevertning og overnatting (BB1) og et for forretninger (BF1).

Det finnes tinglyste privatrettslige avtaler om vegretter for de to eiendommene som ikke
har atkomst til Fv35 om å kunne kjøre over gnr 38/136 , der den er plassert. Det er derfor
ingen felles trafikkarealer for atkomstveg, da de er integrert i parkeringsløsningen.

S om situ asjonsplanen til bygge søknad en foran viser , så er parkeringsarealene og
atkomstarealer for Møbellageret og Gjestegården samordnet mht effektiv utnyttelse. Dette
er bruk av ute arealer som kan bli justert over tid. En har av planformelle grunner vist
parkeringsarealene som eget formål med felles drift , men ikke som felleseide arealer .

Målt ut fra kommunens grunnkart har forretningstomta i dag en %BYA på ca. 38%,
bevertningsstedet en %BYA på ca. 25% og bensinstasjonen en %BYA på ca. 10%. Det er
naturlig at en differensierer dette også i kommende plan, me n at det tillates litt utvidelse
(justeringer) av eksisterende bygg.
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Siden de viste byggeområdene for forretningstomta og bevertningsstedet reduseres, må
%BYA økes tilsvarende. I pl anforslaget har en satt % BYA for forretning en til 8 5 % .
Utnyttelsen for bevertnings - og overnattings sted et er satt til 60 % og bensinstasjonen til
1 5% . Parkeringsområdene skal ikke regnes med i utnyttelsen.

Dette er samlet litt mer enn den gamle planen, so m har en samlet utnyttelse på U=0,3 .
(Begrepene BYA og U kan ikke sammenlignes direkte). Og økningene er såpass begrenset
at det ikke medfører mer enn bygningsmessige justeringer, og ikke reell utvidelse av selve
driften . Det kunne ha gitt mer trafikk til/fra området.

I den gamle planen er t illatt byggehøyde tre etasjer. Etasjer som byggehøyde er ikke
benyttet nå lenger. Det høyeste eksisterende bygget er bygget til Møbellageret. Det er 12,5
m over terrenget. Ny plannorm sier at maks imal tillatt byggehøyde skal uttrykkes i meter,
relatert til høyden for tilliggende grunn . En har derfor satt krav om at maksimal
byggehøyde skal være inntil 13 m i området for forretningsbebyggelse, 11m for området
med bevertning og 10m for området for be nsinstasjon/vegserviceanlegg .

Eksisterende bygg har både røstet tak og flate tak. Bygningene er også nokså ulike. En har
derfor ikke satt strenge krav til bygningenes form.

6.5 U te arealer .

Utearealene er allerede opparbeide t , tilpasset den bruken som byggene har. Det er derfor
ingen grunn til å endre den formelle arealbruken.

Arealene rundt de tidligere møbelvarehusene til Bohus Bakke (1990 - 1997) og Skeidar
Hønefoss AS (1997 - 2017), der COOP ønsker å etablere seg, er oppgrad ert til å romme
flere parkeringsplasser for personbiler, og i mindre grad for varebiler og
lagringsconteinere. Dette for å forskjønne området og ikke minst inngangsporten til
Hønefoss.

6.6 Parkering.

Vesentlige områder innen planområdet er grøntområder i form av ubenyttede plener i øst,
randsoner mot Fv35 og vegskjæring ut mot E16.

Parkerings - og manøvreringsarealene rundt bensinstasjonen vil måtte bli som tidligere.

Parkeringsplassene er lagt i h ht. NBI sine oppdaterte anbefalinger. Dvs. langs ytterkantene
og for øvrig vinkelrett på bygget . Slik vil gående til/fra plassene slippe å krysse inn -
/utkjøring i særlig grad. Det er god plass for gående og syklende i sonene mellom
parkeringsplassene og by ggene. Plassene er derfor orientert slik at de gir den beste
trafikksikkerhet for myke trafikanter .

Møbellageret og Ringerike Gjestegård har i praksis felles parkeringsplasser , samt at alle tre
brukere har avtale om felles bruk og vedlikehold av alle park eringsplassene. Denne er
forvist kommuneadministrasjonen.
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Planen viser i alt 2 2 1 bil parkeringsplasser på deres felles arealer. Fordelt innen
eiendommene er det 1 4 2 og hvorav 8 HC og 3 el hos Møbellageret , og 7 9 og hvorav 3 HC
hos Gjestegården . I praksis vil disse i noen grad benyttes felles.

Arealene rundt bensinstasjonen blir i praksis bare benyttet av dem.

Det legges opp til at kommunens parkeringsvedtekter skal gjelde . Kommunen har ny
parkeringsforskrift på høring. På dette stedet vil de n gi følgende krav , der det ikke er satt
spesifikke krav til bensinstasjoner :

Funksjon Bil pr 100 m2 Sykkel pr 100 m2 Ca. m2 Bil P stk . Sykkel P stk .
Forretning 1,5 2 5 150 7 7 103
Bevertning 1,5 2 1 400 21 30
Sum - - 6 550 9 8 1 33

Situasjonsplanen viser også sykkelparkering . 70 stk. ved forretningen.

Nevnte forslag til parkeringsforskrift vil kunne kreve 133 sykkelparkeringsplasser. Det
mener vi et altfor høyt antall. For en dagligvare vil dette være plasser i tidsmessig omløp,
me d kanskje en halv time pr parkering. Dvs. at 133 plasser vil tilsi ca. 200 syklende kunder
i timen. Uansett ambisjoner om Hønefoss som sykkelby er dette altfor «optimistisk»! En
mene r at ca. 5 0 plasser for kunder og 20 for ansatte vil være mer enn nok. Det er vanskelig
å tenke seg at det vil bli flere enn 10 0 syklister som besøker planområdet hver time.
( Forutsatt at hver kunde bruker ca. 30 min . i butikken).

Den viste situasjonsplanen viser nok flere sykkelparkeringsplasser enn det vil være et reelt
behov for. En har derfor i planbestemmelsene satt krav til at antall parkeringsplasser for bil
skal minimum være i hht pa rkeringsforskriften, mens det avsettes krav om 50 plasser for
sykler .

Det er rom for å etablere mindre grønnrabatter , uten at det set t es krav til å opparbeide slike .
Trær er ikke ønskelig da det medfører bøss og fugleskitt på parkerende biler og kan være
trafikkfarlig da det hemm er frisikt .

7 Konsekvenser.

7.1 Befolknin g.

Denne planens følger for befolkningen vil kun gjelde servicetilbudet en dagligvarebutikk
vil gi. Det legges ikke opp til andre merkbare endringer i planforslaget.

Andre mulige negative følger som noen ganger kan knyttes til utbygging av nye områder,
slik som barrierevirkninger, støy, tap av grøntområder eller lekearealer , er vanskelig å se
her. Dette fordi planområdet allerede i nesten 30 år (fra 1990) har vært benyttet til
butikker.

Andre faktorer med betydning for befolkningen, slik som t ilgjengelighet (pr bil, gang - /
sykkel og kollektiv) og trafikksikkerhet (spesielt for skolebarn) , er vurdert under kapitlet
om trafikk.



Detalj regulering for Hverven kastet . Coop Bakke. Hønefoss Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

12

Kapitlet om handel tar for seg følgene for dagligvarehandelen i dette og tilgrensende
område r syd for Hønefoss sentrum. Konklusjonene derfra er at en dagligvarebutikk her på
Hvervenkastet vil bli nærmeste butikk for inntil 1400 boliger i dag , og ca. 1900 boliger
etter at boligfeltene Tanberglia (under bygging) og Tanberghøgda (reguleres nå) er ferdig
utbygde. Sistnevnte kan først bygges ut når det er klart at ny E16 vil bli bygd. Da vil
trafikken på Fv35 bli mindre belastet og mindre kritisk mht trafikk. Uten denne
dagligvarebutikken vil de handle som i dag fortrinnsvis på Eikli, i butikkene i Osloveien og
Dronning Åstas gate. Slik sett e r det ikke store forskjeller i avstand til dagens butikker,
men en vesentlig forskjell i tilgjengelighet. Nevnte gater er de med mest kødannelse i
Hønefoss på ettermiddagen når det er mest handel, slik at en ny dagligvarebutikk på
Hvervenkastet letter kjør ingen merkbart for befolkningen. I tillegg til vil den være en
fordel for trafikkavviklingen.

Se også kapitlet om handel.

7.2 Byutvikling .

Denne sakens relevans for byutvikling kan stikkord s messig listes opp slik:

Byens sentrum med nærområder .
Dagens og fremtidige boligområder ved Hvervenkastet .
Dagens og fremtidig lokalisering av arbeidsplasser.

Byutvikling henger også i stor grad sammen med handel og trafikk , som her er vurdert i
eg ne kapit ler .

7.2.1 Hønefoss sentrum med nærområder .

En dagligvarebutikk på Hvervenkastet har liten innvirkning på sentrum mht varetilbud og
livet i sentrum. Dette er i stor grad belyst under kapitlet om handel, der hovedkonklusjonen
er at dagligvarehandel i stor grad uansett vil foregå utenfor sentrum. Etab lering av store
forretningsbygg med detaljhandel utenom dagligvarer på Hvervenmoen har hatt langt
større innvirk n ing på handelsmønster og følgelig livet i Hønefoss sentrum.

En butikk på Hvervenkastet vil først og fremst konkurrere med de mange
dagligvareb utikkene i på Eikli, dvs . i Osloveien og Dronning Åstas gate , dvs. sør for
sentrum . Se beskrivelsen av dette under kapitlet Handel .

Kommunen skal lage en o mråderegulering for Hønefoss . Grensene for dette planarbeidet er
lagt langt unna dette planområdet. Ikke engang de sydlige områdene på Eikli inngår i
området for den kommende byplanen. Disse grensene avspeiler hvilke områder kommunen
mener er sentrumsområdene.

Det er derfor ikke sannsynlig at dette prosjektet vil ha noen påvirkning, verken faktisk eller
prosessmessig , på det konkrete planarbeidet som omhandler begrepet «byutvikling» .
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7.2.2 Dagens og fremtidige boligområder.

Ved Hvervenkastet er det boliger både i Hvervenenga, Trøgstad, Arnegårdsbakken,
Tandbergmoveien og ved sykehuset. For disse områdene blir en butikk på Hvervenkastet
nærmeste alternativ. De utgjør ca. 500 boliger.

For bebyggelsen på Eikli bli r Hvervenkaste t også relativt nære, men butikkene i Dr Åsas
gt . enda nærmere.

For ny bebyggelse i Tanbergmarka, med boligområdene Tanberglia som er under bygging
og Tanberghøgda som er under behandling, blir Hvervenkastet nærmeste butikk. ( Ca. 400
nye boliger).

Daglig varebutikken på Hvervenkastet blir derfor i stor grad også en nærbutikk for både
eksisterende boliger, men ikke minst nye boliger i bynære områder. Jfr. også betydningen
butikken vil få for øvrige områder syd for Hønefoss.

7.2.3 Dagens og fremtidig områder for arbeidsplasser.

Hvervenkastet - og Hvervenmoen har i dag et betydelig antall arbeidsplasser. Ringerike
sykehus, Statens kartverk og andre bedrifter i tilknytning til Hvervenmoen har i flere år
vært i nærområdet. Den seinere tid har flere nyetableringer på Hvervenmoen økt antallet
betydelig, og det er i tillegg godkjent plan for utvidelse av næringsområdene på
Hvervenmoen. Området antar en vil etter hvert kunne romme over 3000 arbeidsplasser.
Det er et betydelig antall og kanskje det største i Ringerike uten for bykjernen.

En dagligvarebutikk i området vil ligge i nærområdet til arbeidsplassene. Det vil være en
stor fordel for de som arbeider der og vil være med på å redusere trafikken for de som skal
handle etter arbeidstidens slutt.

7.3 Handel.

7.3.1 Historisk utvikling.

For å forstå virkningen for handel må en betrakte den historiske utviklingen av
dagligvarehandelen generelt , og i Hønefoss spesielt . D ette e r også en del av grunnlaget for
å kunne forstå utviklingen fremover.

Den historiske utviklingen er blitt styrt av flere faktorer:

Alminnelig samfunnsutvikling.
Bilhold.
Strukturelle endringer i bransjen.

Går en tilbake til 1950 - tallet var antall dagligvarebutikker i og rundt byen på topp.
Økonomien etter krigen var blitt bedre, men det var få biler (b egrenset mobilitet), kvinnene
var for det meste hjemmeværende og husholdningsutgiftene var de langt største for
familiene. Det ble sagt at en dagligvarekjøpmann kunne klare seg med all handel fra ca. 15
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husstander for å kunne drive noenlunde lønnsomt. Det var da heller ikke lov til å eie mer
enn én butikk, noe som forhindret etablering av kjedebutikker , som seinere har medført
konkurransefordeler for de som er tilknyttet kjedene.

Med slike forutsetninger var det kort avstand mellom hver butikk. Den gang var det ca. 40
dagligvarebutikker innen bygrensen, og et nesten tilsvarende antall i områdene Dalsbråten,
Høyby, Tolpinrud, Hofsfoss, Norderhov, Haug, Åsa Steinsfjerdingen og Heradsbygda.

Dette bildet holdt seg delvis noe utover på 1960 - tallet, men da ble imp ortforbudet av biler
opphevet og mobiliteten økte. Dessuten ble økonomien delvis enda bedre og kvinners
yrkesdeltakelse begynte å øke. Mobiliteten økte og d ette ga som resultat at flere lokale
butikker ble lagt ned.

Fra 1970 ble dette bildet ytterligere fo rsterket. Grossistene ble mer fremtredende i
markedet, noe som samlet butikkene i kjeder. Økt bilhold medførte at flere kunder kunne
oppsøkte butikker som var billigst i større grad. Laveste priser og best til gjengelighet mht
parkering ble avgjørende konku rransefortrinn .

I Hønefoss kom første kjøpesenter ca. 1970 , i Stormarkedet som også inkluderte en
dagligvarebutikk. Det innledet et nytt handelsmønster i byen, med store salgsflater, mange
bransjer under samme tak og med rikelig med parkeringsplasser. Små kjøpmenn svarte
med tilbud om å kjøre varer hjem til kundene, men med stadig flere som hadde bil b le dette
tilbudet mindre attraktivt , slik at de etter hvert måtte de inn i kjedene . Resultatet ble at enda
flere måtte legge ned.

Størst endringer ble det rundt 1990. Da ble kjedede Rimi og Rema 1000 etablert, i tillegg
til samvirkelagene som da var godt e tablerte. Så kom også NorgesGruppen (med butikkene
Ultra, M eny, Spar , Kiwi og Joker). Handelen innen dagligvare ble nå styrt av store kjeder ,
og små lokale butikker ble nærmest utradert . Dette fordi at bilholdet nå var blitt allment ,
slik at lave priser i store lokaler med gode parkeringsmuligheter dominerte
handelsmønsteret. Dette har pre get markedsbetingelsene og følgelig kjøpemønsteret helt
frem til nå.

7.3.2 Senere års utvikling i Hønefoss.

Som ovenfor nevnt ble de mange små dagligvarebutikkene nedlagt fra 1970 og fremover til
ca. 1990. For uten Bonus i Ringerike Stormarked (Tippen) fra 1971 ble det etablert
dagligvare i Alles Magasin fra ca. 1975 og Torvet Mat, der Torvet Klær er nå , fra 198 2 . De
to siste ble avviklet før år 2000. Handelen ble overtatt av dagligvarebutikker øverst i
Hønengata (Mega), ved lyskrysset på nordsida (Rema 1000) , Rema 1000 og Rimi i
Osloveien og Rema 1000 nede på Eikli , der også AKA holdt til. På Eikli ble det også etter
hvert etablert butikkene Kiwi og Meny (til erstatning for AKA).

Felles for alle etableringer har vært biltilgjengelighet, med prisnivå og delvis varetilbud
som suksessfaktorer.

Den aller siste tid e r det etablert ny Kiwibutikk i Hønengata (fra 2011) , og det har vært
gjort forsøk med ny en I CA. - butikk i sentrumskvartalet. Sistnevnte ble lagt ned etter kort
tid (2015) , enda den lå veldig sentralt til og hadde meget godt vareutvalg. Det antas at
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parkeringstilbudet kun i parkeringskjeller kan være en viktig faktor for at den ble nedlagt .
Erfaring tilsier at svært mange handlende vegrer seg for å parkere i parkeringskjellere.

Den mest sentrumsnære dagligvarebutikken nå er på Kuben. Det var en stund to butikker
der etter at Meny ble e tablert for få år siden, men Rimi - butikken måtte legge ned pga
problemer med inntjening . Det va r altså ikke rom til begge to , enda de lå midt i sentrum av
byen .

I sentru m er nå kun én dagligvarebutikk i Hønefoss sentrum. Etter offisielle omsetningstall
å bedømme har den ikke større omsetning enn den den bør ha for å drive. Den mest
veldrevne butikken på Eikli har f.eks . ca. tre ganger så stor omsetning.

Det har altså ikke vært mangel på tilgjengelige lokaler for dagligvarebutikker , eller forsøk
på etableringer i sentrum av slike butikker den seinere tid. Kundene har valgt å handle der
det er mest praktisk for dem. Prisene på varene mellom butikkene i sentrum og de i
utkant en har ikke vært avgjørende forskjellige, og kan således ikke vært med å styre
utviklingen mot handel utenfor selve sentrum.

Kundene foretrekker butikker med lett tilgang for å handle med bil. Det passer både de
som skal handle stort (mye å bære på) og de som handler i forbindelse med hjemreise fra
jobben. Å kjøre inn til sentrum der det er tett trafikk og begrenset med tilrettelagte
parkeringsplasser inntil butikkene er derfor ikke logisk sett fra de handlendes synsvinkel.
Tilgjengelighet er derfor nøkkel faktoren.

Konklusjonen må være at sentral beliggenhet i seg selv ikke er nok for at en
dagligvarebutikk kan drives lønnsomt. Snarere er det påfallende hvor vanskelig det er å
drive dagligvarebutikker i sentrum, der biltilgjengelighet og parkering ikke kan bli
tilrettelagt godt nok i konkurranse med de som har slike fortrinn litt utenfor selve sentrum.

7.3.3 Sammenheng med områdene rundt byen.

D agligvarebutikk på Hvervenkastet vil være nærbutikk til ikke bare de nærmeste boligene
ved Hvervenkastet/Hvervenmoen, men også for store områder syd for byen.

Siden nærbutikkene i de mer tynt befolkende områdene der er lagt ned, vil bebyggelsen
utenfor denne delen av byen finne de alter native dagligvarebutikkene på Vik, Haug og
Tyristrand. Dette betyr at svært mange innbyggere mellom Hønefoss syd og nevnte steder
reiser inn til Hønefoss, selv når de i ens ærend skal handle dagligvarer. Det vil være
innbyggere i Åsa, Norderhov, Helgelands moen, Røyse, Trygstad, Tandberg/Arnegård,
Vaker og Lisletta. Innbyggere fra Ask og Haug vil ha nærmeste dagligvare i hhv Kuben i
sentrum og Rema 1000 i s e ntrum , i Haug senter eller på Tyristrand.

Omlandet/nedslagsfeltet til den omsøkte butikken er vist p å illustrasjonen nedenfor.
Grensene er trukket utfra anslått kjøretid til Hvervenkastet contra de alternative butikkene
på Vik, Sundvollen og i Hønefoss.
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Det antas at dette «nærområdet» består av ca . 1400 boliger i dag, og med utbyggingen på
Helgelandsmoe n og i Tanberglia og Tanberghøgda vil det bli ca. 1900 boliger, i tillegg til
et stort antall arbeidsplasser.

Det betyr at butikken vil bli det nærmeste tilbudet for et stort antall handlende i Hø nefoss
syd, med grei ti lgjengelighet.

7.3.4 Endringer i kjøremønsteret arbeid - handel.

Det er svært ofte at handel av dagligvarer skjer i forbindelse med arbeidsreiser, og da
spesielt hjemreisen. Dette er i tillegg til vanlig handel på dagtid , samt storhandel på fredag
ettermiddager og på lørdager. Men siden ha ndel i forbindelse med arbeidsreiser også faller
samme n med rushtidene i trafikken, blir sammenhengen mellom lokalisering av butikker
og arbeidsplasser svært viktig.

Coop har registrert hvor mange og hvor stor andel av kundene de har på de ulike tidene av
døgnet i slike butikke r som dette :

Kl . Kunder % Kl . Kunder %
7 - 8 20 2 15 - 16 115 10
8 - 9 30 3 16 - 17 105 10
9 - 10 45 4 17 - 18 90 8
10 - 11 65 6 18 - 19 80 7
11 - 12 90 8 19 - 20 65 6
12 - 13 85 8 20 - 21 55 5
13 - 14 90 8 21 - 22 40 4
14 - 15 100 9 22 - 23 30 3
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En ser altså her at butikken er mest besøkt i tidsrommet kl. 11 - 18. Men viktig st er at det er
svært lite besøkende i morgenrushet (kl. 7 - 9), dvs. på det tidspunktet da trafikken fra E16
og inn til byen er mest kritisk for mulig oppstuving ut på E16.

Dagens handleruter ved arbeidstids slutt .

De som i dag arbeider i Hønefoss og skal handle etter arbeidstid på sin reise ut av byen
sørover, må stoppe i Osloveien (Rema 1000), eller kjører ned (og opp igjen) i Dr Åstas gt.
(Rema 1000, Kiwi eller Meny).

Kjøremønsteret for handlende syd i byen er il lustrert på neste side , der dagens
dagligvarebutikker er vist med blå farge.
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Dette medfører også stor trafikkbelastning i Dr Åstas gt . og krysset Dr Åstas gate X
Osloveien. Krysset er kritisk mht trafikkapasitet og fremkommelighet i dag.

Ved etablering av ny skole på Benterud vil Dr Åstas gt . bli en sentral veg til skolen, både
for myke og harde trafikanter. Trafikken med myke trafikanter der vil derfor øke betydelig.
Ventelig vil det også kunne bli mer biltrafikk, selv om hovedatkomsten er lagt til Har ald
Hardrådes gate.

Endringer i handleruter ved arbeidstidens slutt.

En dagligvarebutikk på Hvervenkastet vil ikke gi noe unikt tilbud av dagligvarer i dette
området. Det finnes allerede en dagligvarebutikk i Osloveien (Rema 1000) og tre stk. i Dr
Åstas gt. (Rema 1000, Meny og Kiwi). Butikken vil derfor i liten grad generere nye reiser
mht handel til denne delen av byen.

De som skal ut på E16 og kjøre nordover, vil ikke få ekstrakjøring ved å stoppe og handle i
denne butikken, da de allikevel må kjøre forbi innkjøringen. Dette er vist nedenfor.

De som kommer fra Hønefoss og skal handle før de skal ut på E16 retning syd, vil kjøre
strekningen mellom rundkjøringen og avkjøringen to ganger. Dette er vist på neste side :
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Endringene blir altså først og fremst i avkjøringen til planområdet, samt noe mer trafikk i
rundkjøringen på nords iden. I m indre grad i på - /avkjøring til E16. Effekten av dette er
redegjort for i trafikkutredningen.

7.3.5 Tilgjengelighet

Lokalt er dette redegj ort for i egen trafikkutredning. Se dette.

Butikken blir liggende rett i tilknytning til inn - og utfartsåren syd for byen. Det betyr at
den gir svært lite ekstra trafikk i byen, samt at den blir lett tilgjengelig for de som allikevel
kjører der daglig. Far en for at plasseringen skal kunne skape trafikkavviklingsproblemer på
E16 er liten, da sannsynlig bruk ikke faller sammen med rush - timen i retning sydfra.

De som vil besøke butikken på ettermiddagen, da det kan være kø ut på E16 sydover, vil i
hovedsak væ re de som skal ut av byen, og vil kunne gjøre handel uten å kjøre ut på E16
først.

Hyttetrafikken på torsdag og fredag ettermiddag sydfra vil heller ikke blande seg inn der
det er køproblemer andre retningen.

Butikken vil bli liggende inntil lokalveg (Fv 35) som har best kollektivdekning i hele
Hønefoss. Busstopp rett inntil området både i tilknytning til Fv35 og E16.
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Langsmed planområdet er det gangs - /sykkelveger og fortau. Gang - /sykkelvegene fortsetter
også helt inn til byen og sørover langsmed E16 helt forbi Sundvollen i Hole. Det er også
fortau til Arnegårdslia, sykehuset og Trøgstad. Tilgjengeligheten for gående og syklende er
derfor meget god .

7.3.6 Annen handel og tjenestetilbud .

Det er uttrykte ønsker fra politikere og planleggingsetater på fylkes - og kommunenivå om
å styrke handel i sentrum, og at bl.a . dagligvarebutikker bør lokaliseres dit . D et samme
gjelder handel av varer som ikke så voluminøse at de i praksis må han dles med bil .

For handel med dagligvarer er slike mål/ønsker, av årsaker som er b eskrevet ovenfor,
urealistiske . Dagligvarehandel er ofte i så tunge bører en trenger bil, samt at det skjer i
forbindelse med transport til/fra arbeidet. Men spesialforretninger av nisjeprodukter og
kortreist lokalmat har større sjanse for å lykkes i selve sentrum.

For byutviklingen vil derfor en etablering av dagligvarebutikk på Hvervenkastet ikke
komme i konkurranse med varehandel i sentrum, så fremt det ikke også i større omfang blir
solgt varegrupper som naturlig hører hjemme i sentrumsbutikkene.

Denne etableringen av dagligvarebutikk har ingen direkte influens på lokalisering av
tilbud, drift eller annet mht offentlig eller private tjenester. Eneste betydning er at om slike
tilbud er i nærområdet , så vil denne butikken gjøre det lettere for de som arbeider der å få
gjort daglig vare handel uten å måtte reise inn til sentrum.

7.3.7 Konkurranse.

Denne etableringen vil nesten utelukkende konkurrere med dagligvarebutikkene på Eikli.
Den vil ikke konkurrere mot butikker i sentrum eller nord i byen. Til det er den interne
trafikken i Hønefoss generelt for stor.

Etableringen vil heller ikke konkurrere med butikkene på Hvervenmoen syd for E16 .
Kriteriene for butikkene der er at de kun skal føre plasskrevende handel og varer som
regnes som arealkrevende og transpor tskapende, dvs. biler, motorkjøretøy,
landbruksmaskiner, trelast , andre større byggevarer og sal g fra planteskoler/hagesentre,
samt møbler, brunevarer og hvitevarer. I tillegg må handelslokalene være minimum 2000
m2 BRA pr enhet, som ikke kan inndeles i mi ndre enheter.

Det er også i planen for Hvervenmoen satt dokumentasjonskrav om at det ikke etableres
handel som konkurrerer med annen detaljhandel innenfor bykjernen.

En er ukjent med hvordan kommunen har håndhevet ovennevnte krav i utbyggingen av
denne delen av Hvervenmoen.

Gjeldende bestemmelser for planområdet en her søker omregulering av, sier at området
ikke tillates nyttet til svært trafikkskapende virksomheter, f.eks . m atvareforret n ing. Det er
ikke sag t positivt hva en ellers kan etablere her. Siden planen for Hvervenmoen syd er
dedikert større varetyper som ikke skal konkurrere med varetilbudet i sentrum, og det er
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satt krav til at de skal være transportskapende, har en her ikke funnet grunn til å lage flere
begrensninger på nordsiden av E16 .

Selv om butikken blir liggende langsmed nåværende E16, vil den i svært liten grad
konkurrere med butikker som ligger inntil Rv7 og E16. Handlende langs disse, og da
spesielt hyttefolket til/fra Hallingdal og Valdr es, vil ha langt bedre tilgjengelighet til
butikkene på f.eks. Sokna og Hallingby, da disse ligger rett ved ve gene. Her på
Hvervenkastet er kjøremønsteret mer komplekst og avstanden fra hovedvegen mye større.
Tiltaket vil derfor ikke medføre noen utilbørli g konkurranse med butikker i områder som
er konkurranseutsatte. Det er også stor avstand til nevnte steder; ca. 23 km til Hallingby og
27 km til Sokna . Der er de i den seinere tid bygd nye butikker i konkurranse på
eksisterende på stedet. Det planlegges og så ny butikk på Nes i Ådal , som vil konkurrere
med den eksisterende der.

Det finnes også store dagligvarebutikker på bl.a. Flå og Bagn, samt i Sundvollen og på Vik
i Hole som konkurrerer om handel fra hyttetrafikken.

Etablering av dagligvare på Hvervenkas tet er derfor ikke avgjørende for eksistensen til de
såkalte «hyttebutikkene» langs Rv7 og E16.

7.4 Trafikk .

Det er laget særskilt fagrapport for tr afikk; se vedlagte notat fra aug . 2018 av Asplan - Viak ,
som også har utredet trafikk fra Hvervenmoen . Notatet er en revidert utgave fra april 2018.
Teksten her er basert på det reviderte notat et fra aug. 2018 .

7.4.1 Dagens trafikk til - fra Hvervenkastet handel

Hvervenkastet har i dag 4.850 m2 handel, fordelt på følgende grupper.

Møbelhandel - 2.450 m2

Interiørhandel - 1.000 m2

Kontormøbel - 440 m2

Sportshandel - 960 m2

I tillegg til ovennevnte er det en bensinstasjon i planområdet, med samme atkomst som
handelen.

Trafikken til - fra dagens handel er beregnet med følgende tall for ansatte, turproduksjon og
bilbelegg.

Møbelhandel - 0,5 ansatt pr 100 m2, 10 personturer pr 100 m2, 1,5 personer pr bil
Interiørhandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 10 personturer pr 100 m2, 1,3 personer pr bil
Kontormøbel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 10 personturer pr 100 m2, 1,3 personer pr bil
Sportshandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 48 personturer pr 100 m2, 1,3 personer pr bil
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Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel i 2018.

Figur 1.2. Beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel i 2018.

Dagen s Personturer Biltrafikk Bil - P

Arealbruk Areal Ansatte G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag ÅDT E - time Behov

Møbel 2450 12 15 26 973 1 030 695 573 93 47

Interiør 1000 10 13 11 397 420 284 234 38 19

Kontormøbel 440 4 5 5 170 180 122 100 16 8

Sport 960 10 20 17 633 670 452 373 61 30

Gjestegården 1 000 8 13 11 400 423 267 311 40 20

Bensinstasjon 544 635 67

Trafikk 5 850 44 82 68 2 574 2 723 2 363 2 225 315 124

Reisemiddel - % dagens handel 3 % 3 % 95 % Timesandel 13,4 %

7.4.2 Dagens biltrafikk og kryssbelastning

Timetrafikken på vegene rundt Hvervenkastet er hentet fra rapporten «Trafikkanalyse
Hvervenmoen næringsområde» (Asplan Viak AS 2017). Fra denne rapporten er det hentet
trafikktall for de to rundkjøringene ved Hvervenkastet i ettermiddagst imen. Trafikktall for
kryssene til Ringerike sykehus, Hvervenkastet handel og Trygstadveien er fra tellinger
utført av Fossen Utvikling AS i 2017 og 2018 .

Kapasitetsberegningene er gjort med programmet SIDRA versjon 7.0. Beregningene er
presentert i figur ene med følgende verdier for dimensjonerende time:

Kapasitetsutnyttelse - Trafikkbelastning i tilfart / tilfartens kapasitet
Forsinkelse sek - Gjennomsnitt forsinkelse i sekunder pr bil
Maksimal bilkø m - Maksimal bilkø i meter – mindre enn 5 % av timen

Dagens biltrafikk ÅDT 2018 på de enkelte delstrekninger av Osloveien og sidevegene er
beregnet ut fra (beregnet) timetrafikk på de samme strekningene. ÅDT på E16, på
Osloveien vest, og på Hvervenkastet er hentet fra Nasjonal Vegdatabank.

Krysset med H vervenkastet - Arnegårdsveien har høyest belastning fra Osloveien vest,
med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,82, 10 sekunder forsinkelse pr bil og 57 meter bilkø.
Krysset er med dette nær kapasitetsgrensen.

Krysset med Hvervenmoveien - Monserudveien har ves entlig lavere belastning.

Atkomstkrysset til Hvervenkastet handel har høyest belastning på tilfarten fra
planområdet, med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,66, 24 sekunder forsinkelse pr bil og 24
meter bilkø. De to andre vikepliktkryssene har vesentlig lav ere belastning.
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7.4.3 S ituasjon med planlagt arealbruk

Turproduksjon og reisemiddelfordeling

Trafikken til - fra planlagt virksomhet ved Hvervenkastet er beregnet i følgende trinn.

Trafikkskaping - hvor mange personreiser pr dag som blir generert av
virksomhetene
Reisemiddelvalg - hvilke reisemiddel g/s, bil, kollektiv benyttes til - fra
virksomhetene
Reisemønster - hvordan fordeler biltrafikken seg på vegene rundt planområdet

Hver venkastet handel er beregnet med samme totalareal som i dag, med følgende endring
i arealer for de enkelte handelsgruppene.

Møbelhandel - 2.450 m2
Dagligvarehandel + 1.830 m2
Interiørhandel + 230 m2
Kontormøbel +/ - 0 m2
Sportshandel + 390 m2

Trafikken til - fra handel er beregnet med følgende verdier for ansatte pr 100 m2,
personturer pr 100 m2 og bilbelegg.

Dagligvarehandel - 2 ansatte pr 100 m2, 18 0 personturer pr 100 m2, 1, 3 personer pr
bil
Interiørhandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 3 0 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil
Kontormøbel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 3 0 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil
Sportshandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 50 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil

Turproduksjonen ovenfor er hentet fra PROSAM 121, med to sammenlignbare
dagligvarebutikker som ligger utenfor sentrum. Turproduksjon for annen handel den
samme som brukt for dagens situasjon.

Reisemiddelfordelingen til - fra Hvervenkastet dagligvarehandel er anslått ut fra
reisemiddelfordeling for handels - og servicereiser i Nedre Buskerud i h h t . RVU 2013/14
«Reisevaner i Osloområdet».

70% bil / 22 % gang e og s ykkelandel - 8 kollektiv

Reisemiddelfordelingen til - fra annen handel er den samme som brukt for dagens situasjon.
Ut over trafikken til og fra handelsområdet er det regnet med en generell trafikkvekst på
13,3 %, fram mot 2028, i h ht prognosen for Buskerud fylke.

Trafikkvekst til - fra Hvervenkastet handel

Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel med planlagt ny areal -
bruk. Antall ansatte er noen flere enn en ser for seg nå i starten. I beregningen er det regnet
med at 10 % av besøkende til dagligvarehandelen også besøker annen ha ndel på
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Hvervenkastet, herunder Gjestegården eller bensinstasjonen. Det innebærer en liten
reduksjon av trafikkbelastningen i atkomstkrysset.

Personturer Biltrafikk P - behov P - norm

Ny a realbruk Areal Ansatte G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag ÅDT E - time Be søk Bil - P

Ny dagligvare 1 830 41 725 264 2 306 3 294 1 774 1 462 213 53 27

Interiør 1 230 12 8 7 506 520 361 298 43 22 18

Kontormøbel 440 4 3 2 175 180 125 103 15 8 7

S port 1 350 14 14 12 924 950 660 544 79 40 20

Gjestegården 1 000 8 13 11 400 423 267 311 40 20 15

Bensinstasjon 544 635 67

Trafikk 5 850 80 762 295 4 310 5 367 3 731 3 352 457 142 88

Reisemiddel - % Hvervenkastet 14 % 5 % 80 % Timeandel 12,0%

7.4.4 Biltrafikk og kryssbelastning med planlagt ny handel

Planlagt ny E16 forbi Hønefoss (før 2030) vil gi redusert biltrafikk på dagens E16, men
også i Osloveien forbi Hvervenkastet. I tillegg kommer effekten av Ringeriksbanen, trolig
en gang etter 2030. I vår beregning, som tar utgangspunkt i nær framtid (ca . 2028) er det
ikke tatt høyde for dette. Beregnet situasjon kan derfor betegnes som et «worst case».

Beregnet «nyskapt trafikk» for årsgjennomsnittet er 1.780 kjt . på virkedager og 1.460 kjt .
ÅDT i årsgjennomsnitt .

Det bemerkes at det meste av det vi her kaller trafikkøkning reelt sett ikke være ny trafikk i
Osloveien. Konkurrerende dagligvarebutikker langs Osloveien nord for Hvervenkastet
trekker også i dag trafikk forbi planområdet.

T rafikksituasjon en i krysset f or planområdet med planlagt utbygging viser at en kan
forvente 47 sekunders forsinkelse og kødannelse opp mot 50 meter inne på området. Det er
det god plass til inne på området.

Trafikkavviklingen i Osloveien vil imidlertid ikke påvirkes i nevneverdig gra d av det nye
handelstilbudet.

Likevel foreslås noen utbedringstiltak for å gjøre veien mer robust og trafikksikker.
Gangfeltet over Osloveien, som i dag ligger rett vest atkomstkrysset, fore slås flyttet
nærmere Arnold Dyb jords vei (sykehuset). Det vil le tte avviklingssituasjonen og gi en
enda sikrere kryssing for gående (det er lite venstresvingende trafikk fra sykehuset).

I rundkjøringen Osloveien - Hvervenkastet foreslås et ekstra kjørefelt over de siste 20
meterne, for trafikk rett frem og til venstre.

Gangfeltet over Osloveien vest bør samtidig flyttes ca . 20 meter mot vest, slik at gående
forholder seg til kun 1+1 kjøre felt i kryssingen. Også gangfeltet over Osloveien øst foreslås
flyttet ca . 10 meter av samme grunn. De foreslåtte tiltakene vil bidra til sikrere kryssing for
gående og samtidig bedre avviklingskapasiteten i kryssene .



Detalj regulering for Hverven kastet . Coop Bakke. Hønefoss Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

25

Dagens Oslovei har to felt ut av rund kjøringen mot sentrum. Det ekstra feltet har ingen
effekt på belastningen i rundkjøringen, men gir en lengre kryssing for gående (er del av
skoleveien). Den ekstra bredden bør alternativt brukes til å anlegge en bred midtdeler.
Tilfarten fra vest bør ha to kjørefelt nærmest rund kjøringen.

Både den planlagte E16 og Ringeriksbanen vil gi nye rammevilkår for trafikken – på noe
sikt. Dagens E16 vil bli avlastet i betydelig grad i rushet, noe som også vil ha betydning f or
Fv 35 Osloveien. Ny E16 vil tidligst væ re på plass i 2028 og jernbanen en gang etter 2030.
Situasjonen som beskrives i notatet kan derfor betegnes som en mellomsituasjon og et
«worst case».

7.4.5 Trafikkulykker ved Hvervenkastet

I perioden 2012 - 201 7 har det vært 7 trafikkulykker med personskade i vegene ved
Hvervenkastet . Ingen av dem i atkomstkrysset mot handelen.

Figuren nedenfor viser utsnitt av ulykkesregisteret i Nasjonal Vegdatabank (NVDB) for
toplanskrysset på E16 til Hønefoss, for perioden 2009 - 2016. Ulykke med alvorlige
personskader (1 stk) er vist med gul farge og ulykker med mindre alvorlige personskader er
vist med grønn farge.

Trafikkulykker med personskade 2006 - 16 på vegene ved Hvervenkastet handel.
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Ulykkene, som i figuren er angitt med bokstav for ulykkestype og to siffer for årstall (etter
2000), fordeler seg som følger på ulykkestype.

F otgjenger - ulykker - 2 ulykker
MC - ulykker - 2 ulykker
Bil - ulykker - 3 ulykker

Ulykkesfrekvensen på av - og påkjøringene ved Hv ervenkastet er beregnet til 0,14, som er
lav ere enn gjennomsnittet for t ilsvarende veger i Norge på 0,20 (fra Trafikksikkerhets -
håndboken).

På E16 ved Hvervenkastet er det beregnet en ulykkesfrekvens til 0,08 , som er halvparten
av gjennomsnittet f or tilsvarende veger i Norge , som er på 0,16 .

I Osloveiener det beregnet en ulykkesfrekvens til 0,17 , som også er noe lavere enn
gjennomsnittet for tilsvarende veger i Norge , som er på 0,22 .

7.5 Strøm, og vann - og avløpsnett

Områdene er i dag knyttet til all nødvendig infrastruktur.

Overvann bli r ført til terreng, via underjordisk fordrøyningsbasseng.

Det er satt krav i bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende
ledningsnettet. Bestemmelsene rommer også muligheter for å anlegge overvannsanlegg
under jorden og/eller avløpspumpestasjoner i grønnstrukturen i planen.

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Hovedb ygge t er koblet til
dette Vardar nettet. Det er imidlertid pr dato ikke satt i virksomhet.

7.6 Radon

Radonko nsentrasjon i grunnen er ukjent. Ifølge Statens strålevern kan områder med
løsmasser i grunnen være svært utsatt for radonproblemer. Området ligger i et område av
løsmasser. I det nasjonale aktsomhetskart for radon skal en her ha middels/lav aktsomh et.

Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først om gassen
siver inn og oppkonsentreres i bygg med rom for varig opphold. I rom med varig opphold,
spesielt soverom, kan radonforekomster bli et helseproblem dersom forebygg ende tiltak
ikke gjennomføres.

Uansett om det er lite eller mye radon i grunnen er det satt krav til at alle boliger skal
utføres med slike forebyggende tiltak.

K onklusjon:
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I og med at det kan forekomme radon i grunnen , har en som et forebyggende tiltak satt
krav til at alle rom med varig opphold skal bygges med tiltak , i form av membran og
utlufting av mulige radon gasser.

7.7 Barn - og unges interesser

Dette bebygde arealet har ikke vært brukt som oppholds - eller lekeareal av barn og unge i
nærmiljøet. Dette fordi det ligger langt unna eksisterende bebyggelse, som er i
Arnegårds veien og ved sykehuset .

Siden området ikke skal bebygges med boliger vil kommuneplanens bestemmelser og
uteområder for barn og unge ikke bli gjort gjeldende.

Nærmeste barneskole bli r den nye Benterud skole på Eikli . Ungdomsskoleelevene fra 8.
klasse blir i hovedsak Veienmarka. De elever som hadde Kirkeskolen som nærskole
fortsetter på Haugsbygd. Til Veienmarka er det sammenhengende fortau. De som skal til
Haugsbygd vil ha krav som gratis skoleskyss pga avstanden.

7.8 Universell utforming

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell
utforming . Dette er mulig d a helningen på terrenget ikke er særlig stor , men
tilnærmelsesvis helt flatt.

7.9 Grunnforhold

Vedr. oppføring av bygget i 1990 ble grunnarbeider og fundamentering basert på rapporter som
ble utarbeidet av Statens Vegvesen i forbindelse med omlegging av R v 7 ( nå E16) . De har stått i
mange år uten synlige setningsskader.

Det er ikke påvist kvikkleire, men en kan ikke se bort fra at det kan finnes. Massene består
hovedsakelig av le ire, sand og grus . Avstanden t il fjell er ukjent.

Med tanke på fundamentering må grunnfor holdene , pga erfaring med eksiterende bebyggelse,
kunne karakteriseres som gode . Det er heller ikke snakk om utvidelse av bygningsmassen,
kun indre rokkering av arealene.

7.10 Kulturminner

Det er ikke kjente automatisk fredede kulturminner i området.

D ersom det i forbindelse med bygg - og anleggsarbeid blir funnet automatisk fredete
kulturminner , skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i Buskerud
fylkeskommune skal varsles.
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7.11 Støy

Området innehar funksjoner som ikke er definerte som støyømf intlig bruk i hht
støyretningslinjene.

En eventuell mertrafikk vil heller ikke gå på veger der det er slik bebyggelse.

Til Ringerike sykehus er det for stor avstand til at noe mertrafikk vil kunne gi signifikant
merstøy for bebyggelsen der.

Mertrafikk en et tiltak her vil skape vil utgjør en for liten % - vis endring på vegene til at det
vil kunne merkes mht støy. Endringene utgjør ca. 0,45 B for E16 og 0,68 dB for Fv35.
Siden den minste merkbare endringen går ved ca. 3 dB, ligger de fysisk målbare
endringene for lavt til støy utgjør noe problem i denne saken.

7.12 Luftforurensning.

Grenseverdier for l uftforurensning gjelder ikke slik bebyggelse som det planlegges her.

7.13 Biologisk mangfold .

Det finnes ingen kjente sårbare arter i dette fullt utbygde området. Forholdet til
Naturmangfoldlovens §§8 - 12 er der for avklart.

8 Risiko og sårbarhetsanalyse

Det er laget egen risiko - og sårbarhetsanalyse. Se denne. De problematiske tema er
behandlet i eget skjema, som bl.a . anviser hvordan de blir behandlet i planen. Dette er:

1. Det settes krav til at det ved nybygging skal gjøres tiltak mot radon.
2. Det settes krav til frisikt i avkjørsel mht trafikksikkerhet i kryss og si kkerhet for

gående og syklende.
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Arkivsaksnr.: 17/1379-281   Arkiv: PLN 431  

 

 

Parkeringsstrategi Hønefoss - 431 Områderegulering Hønefoss Byplan 
 

Forslag til vedtak: 

1. Parkeringsstrategi Hønefoss 2020- 2030 vedtas.  

2. Investeringskostnad kr 280.000 dekkes av disposisjonsfond. 

 

Sammendrag 

Formålet med denne saken er å vedta Parkeringsstrategi Hønefoss 2020 - 2030. Det er lagt 

opp til revidering av strategien i 2022 i forbindelse med komuneplanarbeidet. Parkering vil 

også være et tema som belyses i strategi for arealutvikling og grønn mobilitet som er planlagt 

utarbeidet i løpet av 2020 som grunnlag for videre kommuneplanarbeid. I den sammenheng bør 

det vurderes om parkeringsstrategien bør videreutvikles, bl.a. for å gjelde et større geografisk 

område. Allikevel er det viktig å komme i gang med tiltak i sentrumsområdene allerede nå. 

Dette gir en god mulighet til å prøve ut tiltak på kort sikt. Parkeringsstrategien består av 6 

strategier med tiltak, som til sammen svarer ut målene om attraktiv by, tilgjengelighet og 

nullvekst i personbiltransporten.  

 

Rådmannen anbefaler at Parkeringsstrategi Hønefoss 2020 - 2030 vedtas. 

 

Innledning / bakgrunn 

Områderegulering Hønefoss, også kalt byplanen, legger opp til ny bruk av byen, der for 

eksempel mennesker prioriteres fremfor bil. Hensikten med planen er å tilrettelegge for at 

Hønefoss utvikles som en attraktiv, levende, kompakt og miljøvennlig by. Som en del av dette 

arbeidet utarbeides en parkeringsstrategi som skal bygge opp under de grepene og føringene 

byplanen legger.  

 

Virkeområde for parkeringsstrategien følger planavgrensningen til Områderegulering 

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

parkeringen i Hønefoss. Parkeringsstrategien skal ivareta to hensyn:  

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

 Dette er også politisk forankret gjennom vedtak av 431 områderegulering 

Hønefoss. 

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

 

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

aktiv parkeringspolitikk som balanserer biltilgjengelighet opp mot et godt sentrumsmiljø.  



- 

 

Den 4. oktober 2018 behandlet strategi og plan sak om 431 Områderegulering Hønefoss- 

Trafikk og samferdsel (sak 29/18). I vedtaktspunkt 3 står det: 

«Vedlagt grunnlagsdokument for parkerings og sykkelstrategi tas til orientering. Det skal 

utarbeides en sykkel- og parkeringsstrategi, som utvikles i samarbeid med grunneiere, gårdeiere 

og det lokale næringslivet. Dette legges frem i egen sak.» 

 

Forslag til parkeringsstrategi ble lagt fram for strategi og plan i møte 20. mars 2019. Politisk 

vedtak ble å sende forslag til parkeringsstrategi tilbake til administrasjonen for å vurdere 

økonomiske konsekvenser av flere alternativer. Sammenstilling av økonomiske konsekvenser 

av ulike tiltakspakker vises lenger ned i saksframlegget.  

I tillegg kommenterer Rådmannen Sp og Frp sine alternative forslag til parkeringsstrategi som 

fulgte saken. 

 

Parkeringsstrategi Hønefoss 2020  

Parkeringsstrategi Hønefoss 2020 består av to dokumenter: 

 Hoveddokument med mål, strategier og tiltak 

 Underlagsdokument med føringer og kunnskapsgrunnlag 

 

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

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

underlagsdokumentet. 

 

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

tilgjengelighet og nullvekst. 

 

Strategi 1: Prioritering av bilgrupper 

1. Forflytningshemmede 

2. Varelevering 

3. Korttidsparkering 

4. Langtidsparkering 

 

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

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

langtidsparkering nederst på prioritetslista. 

 

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

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

ved inngangen til hvert utbyggingsområde, eller i større anlegg. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

videreføres, altså 7-17 lørdag og gratis søndag. 



- 

 

Strategi 4: Sambruk av parkeringsarealer i sentrum 

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

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

Arealer i sentrum er kostbare og bør ikke stå tomme.  

 

Strategi 5: Opprettholde og etablere sykkelparkering  

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

sykkelandelen opp. 

 

Strategi 6: Sikre god overgang fra personbil til tog 

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

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

for å få flere til å benytte tog i hverdagen.  

 

 

Tiltak som følger opp parkeringsstrategien 

a) Parkeringsnormen revideres ved neste kommuneplanrullering. 

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

sentrumsområdene og resten av kommunen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

på Tippen 

i)  Nye tider for p-avgift: 

 Hverdager 07.00 -23.00 

 Lørdager: 07.00 – 17.00 (som før) 

 Søndag: gratis (som før) 

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

inkludert ladestasjoner for elbiler. Dette ses i sammenheng med målet om at parkeringer 

etableres i utkanten av sentrum for overgang til gange, sykkel og kollektivtransport, 

samt pendlerparkering for overgang til kollektivtransport. 

k) Prosjektere p-hus 

l) Etablere nye p-plasser for forflytningshemmede 

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

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

motorvogner. 

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

av p-plassene etter arbeidstid og i helgene. 

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

p) Investere i eksisterende og nye sykkelparkeringer i byen. 

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

ny IC-stasjon. 
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Tiltak j) er spesifisert slik at planen som skal lages også skal ta for seg ladestasjoner for elbiler. 

 

Økonomiske beregninger 

Rådmannen fikk i oppgave å vurdere 6 ulike forslag til tiltak; jf vedlagt vedtak; sak 3/19 

Strategi og plan, 20. mars 2019. Disse følger i tabellen og er stilt opp etter vedtakspunktene 1 

– 6. 

 

 
  

Kostnadsberegning av ulike tiltakspakker 
Inntekt 2018 Forslagets 

beregnet 

årlig inntekt 

Beregnede 

økonomisk 

konsekvens 

(Kr) 

1. a) 1 times gratis parkering på hverdager (30,-/t i indre 
sone og 15,-/t i ytre sone – utvidet  avgiftstider til kl. 
23.00 på hverdager og kl. 19.00 på lørdager) 

Kr 5 000 000 Kr 3 800 000 -1 200 000 

b) 1 times gratis parkering på hverdager (dagens pris 
på 21,-/t – utvidet avgiftstider til kl 23.00 på 
hverdager og kl. 19.00 på lørdager) 

Kr 5 000 000 Kr 3 400 000 -1 600 000 

2. 
 

Gratis parkering på lørdager og søndager 

(30,-/t i indre sone og 15,-/t i ytre sone – 

utvidet avgiftstider til kl. 23.00 på hverdager 

og kl. 19.00 på lørdager. Søndag er gratis) 

Kr 5 00 000 Kr 6 300 000 +1 300 000 

3. a) Ingen avgift etter kl. 16.00 (30,-/t i indre sone og 
15,-/t i ytre sone. Inkluderer beregnet gratis fra kl. 
13.00 på lørdager) 

Kr 5 000 000 Kr 4 000 000  -1 000 000 

b) Ingen avgift etter kl. 16.00 (21,-/t på alle 
kommunale p-plassene, gratis fra kl. 13.00 på 
lørdager) 

Kr 5 000 000 Kr 3 500 000 -1 500 000 

4.  Samme ordning for el-biler som for andre biler ( 

dette er regnet inn i alle regnestykkene)  

   

5. a) H, AP og V v/ Runar Johansen 

 Lørdagsparkering 60,-/døgnet i ytre sone 
(30,-/t i indre sone og 15,-/t i ytre sone - 
utvidet avgiftstider til kl 23.00 på hverdager 
og kl. 19.00 på lørdager. Søndag gratis) 

Kr 5 000 000  Kr 4 500 000 -500 000 

b) Lørdagsparkering 40,-/døgnet i ytre sone: 
Markedspris (30,-/t i indre sone og 15,-/t i ytre sone 
- utvidet avgiftstider til kl 23.00 på hverdager og kl. 
19.00 på lørdager. Søndag gratis) 

Kr 5 000 000 Kr 4 500 000 -500 000 

6. a) FRP v/Magnus Herstad  

 Timespris endres ikke, P-tider endres ikke 
og det innføres 2 timers gratis parkering 
(21,-/t – avgiftstider er kl. 19.00 på 
hverdager og kl. 17.00 på lørdager. Søndag 
gratis.  

Kr 5 000.000 Kr 1 600 000 -3 400 000 

b) SP v/ Hans-Petter Aasen  

 Uendret avgiftstid, 2 timers gratis parkering 
på alle kommunale plasser innenfor den 
indre sonen. Det innføres lavere 
parkeringssats i ytre sone, med kr 15,-/t.  Vi 
har regnet med 22,-/t i indre sone (uendret) 

Kr 5 000 000 Kr 2 700 000 -2 300 000 

Tilleggs-
utregninger 

2 timers gratis på alle kommunale plasser. 
Timespris 30,-/t i indresone og 15,-/t i ytre sone. 
Avgiftstider er utvidet til kl. 23.00 på hverdager og 
kl. 19.00 på lørdager. Søndag gratis 

Kr 5 000 000 Kr 2 500 000  - 2 500 000 

2 timers gratis på alle kommunale plasser. Kr 5 000 000 Kr 2 400 000  - 2 600 000 
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Timespris 21,- på alle kommunale p-plasser. 
Avgiftstider er utvidet til kl. 23.00 på hverdager og 
kl. 19.00 på lørdager. Søndag gratis 

Rådmannens 
forslag i 
saks- 
framlegget 

30 min gratis parkering på Sentrum Stopp og 
Wagner (30,-/t i indre sone og 15,-/t i ytre sone – 
utvidet  avgiftstider til kl. 23.00 på hverdager og kl. 
19.00 på lørdager) 

Kr 5 000 000 Kr 6 500 000 + 1 500 000 

 

Det er i alle regnestykkene regnet inn samme ordning for el-biler som for andre biler, men 

maksimum 50 % av pris, jamfør parkeringsforskriften for regulering av kommunale 

parkeringsplasser. 

 

Beregningen over har ikke hensyntatt reduksjon av inntekter fra parkeringsbøter som i 2018 

var på kr. 818 000. Ved innføring av 2 timers gratis parkering kan vi forvente reduksjon av 

inntekter på 60 %, tilsvarende kr. 320 000. 

 

Rådmannens forslag til tiltak i parkeringsstrategi kan gi en beregnet økonomisk inntekt 

på kr. 1 500 000, men det er usikkert hvordan prispolitikk vil slå ut. 

 

Kostnad endringer i parkeringssystem 

 

Kostnad for nye skilter er ca 600 – 1.000,- 

pr stk. avhengig av mengde tekst  

100.000,-  

Kostnad for montering og inkl. mindre 

tilpasninger  

100.000,-  

Kostand for nye skiltplaner og ajourhold av 

offentlig parkeringsregister  

10.000,-  

Kostnader for programmering av P-

automater & tilpasning av EasyPark  

20.000,-  

Påslag 20 %  50.000,-  

SUM  280.000,-  

 

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

uten investering av el-ladepark. 

 

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

tidsrom for betalt parkering. 

  

Vurdering av vedtakspunkt 6; Hans-Petter Aasen (SP)    

 

Sps forslag til parkeringsstrategi Rådmannens kommentar 

Strategi 1 

Parkeringsstrategien skal legge til rette for at Hønefoss 

oppfattes som en tilgjengelig by med god 

fremkommelighet for bil og med gode 

parkeringsmuligheter. Parkeringsstrategien skal legge 

til rette for styrket næringsaktivitet i Hønefoss 

sentrum. Strategien skal ta hensyn til at Hønefoss er 

regionhovedstad, - og motvirke handelslekkasjer til 

områder rundt byen. 

Rådmannens vurdering er at strategien som 

følger vedtaket i Strategi og plan 20. mars er 

hensyntatt. Rådmannen legger til rette for 

bedre tilgjengelighet med gode 

parkeringsmuligheter ved å skille på lang- og 

korttidsparkering. Målet er økt rullering på de 

mest ettertraktede p-plassene. Det er viktig å 

differensiere på kort- og langtidsparkering i 

byen. Likestilling av lang- og 

korttidsparkering kan føre at byen ikke 
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oppleves like tilgjengelig. 

Strategi 2 

Prioritering av bilgrupper: 

1. Forflytningshemmede  

2. Varelevering  

3. Korttidsparkering/langtidsparkering 

Strategi 4 forutsetter korttidsparkering i 

sentrum og billigere timesatser i ytre sone. 

Strategi 2 sidestiller disse to 

parkeringsgruppene. Forslag til strategi 2 og 4 

er motstridene. 

Strategi 3 

Parkeringsnormer skal ivareta behov for 

parkeringsplasser. Det skal som hovedregel bygges 

minimum en parkeringsplass per boenhet. Nye 

parkeringsarealer bør plasseres under bakken eller i 

felles anlegg. 

Når det gjelder antall parkeringsplasser til nye 

bygg i Hønefoss reguleres dette gjennom de 

juridisk bindende reguleringsbestemmelser i 

områderegulering Hønefoss. Strategien brukes 

for å vise hva reguleringsbestemmelsene 

bestemmer. Hvis dette endres i strategien er 

det viktig at det også endres i 

reguleringsbestemmelsene. Ved vedtak av 

Områderegulering Hønefoss ble 

minimumskravet til bilparkeringer redusert fra 

0,8 til 0,5 og fra 1,5 til 1. Rådmannen 

anbefaler at dette reguleres gjennom 

reguleringsplan og ikke gjennom 

parkeringsstrategien.  

Strategi 4 

Kommunen skal gå foran som et godt eksempel og 

bruke sine p-plasser til å bygge opp under aktiviteter i 

sentrum av byen. Ved å ha jevn rullering av biler på 

korttidsplassene i indre sone og skyve 

langtidsparkeringen til ytre sone, vil flere få mulighet 

til å kjøre inn til byen og bruke den. Dette forutsetter 

riktig dimensjonering, regulering og prising av p-

plassene. 

Tidsrommet det innkreves p-avgift beholdes uendret. 

Det innføres videre minimum 2 timers gratis parkering 

på alle kommunale parkeringsplasser innenfor den 

indre sonen. Det innføres lavere parkeringssats i ytre 

sone, med 15 kr per time. 

Ordningen med 2 timers gratis el-bilparkering 

videreføres. 

Strategi 4 forutsetter korttidsparkering i 

sentrum og billigere timesatser i ytre sone. 

Strategi 2 sidestiller disse to 

parkeringsgruppene. Forslag til strategi 2 og 4 

er motstridene. 

Strategi 5  

Kommunen skal jobbe for å begrense antall p-plasser i 

sentrum som står ubrukt store deler av døgnet, fordi 

man trenger parkeringstillatelse. Dette gjelder for 

eksempel skolene og rådhuset. Arealer i sentrum er 

kostbare og bør ikke stå tomme. 

 

Dette har fokus i forslag til parkeringsstrategi 

og vil bli jobbet med ved neste revidering 

Strategi 6  

Det må være enkelt, trygt og tørt å låse sykkelen i 

Hønefoss. Gode løsninger er viktig for å få 

sykkelandelen opp. 

Kommunen skal være en pådriver for å få tilstrekkelig 

med parkeringsplasser i forbindelse med ny IC-stasjon 

i Hønefoss. God overgang mellom jernbane og andre 

transportmidler er viktig for å få flere til å benytte tog i 

hverdagen. 

Dette er ivaretatt i Rådmannens forslag til 

parkeringsstrategi. 
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Strategi 7  

Det utarbeides egne strategier med konkrete tiltak for å 

redusere unødig biltrafikk gjennom sentrum 

Gjennomgangstrafikk løses utenfor 

parkeringsstrategien.  

 

Erfaringer fra andre byer 

Erfaringer fra andre byer viser at gratis parkering både kan være positivt og negativt. Kort 

gratisparkering gir god rullering på plassene. F.eks er handelsstanden i Arendal godt fornøyd 

med denne ordningen. Derimot er det utfordringer i Porsgrunn, hvor gratisparkeringen varer 

lenger. Porsgrunn har utfordringer med at folk jukser og anbefaler derfor avgift fra første 

minutt. Da blir det flere plasser tilgjengelig for kunder, større utskifting av kunder og 

besøkende som trenger litt lengre tid enn planlagt har muligheten til å utvide parkeringstiden 

sin uten å bli bøtelagt. I Sandefjord er handelsstanden, kunder og de folkevalgte svært fornøyd 

med gratisparkeringen. Kommunen erfarer allikevel også at det er høyt belegg på 

gratisplassene og en god del «snurrer på skiva» for å kunne parkere mer enn 1 time.  

 

Alternative løsninger 

Forslag til alternativt vedtak 

1. Parkeringsstrategi Hønefoss 2020 vedtas med alternativ tiltakspakke (eks. 1. a) sett inn 

den som passer) slik det foreligger i saksfremlegget. Tiltak (eks a) og b)) tas ut og 

parkeringsstrategien endres deretter. 

2. Investeringskostnad kr 280.000 dekkes av disposisjonsfond.  

3. Driftskostnad for kommunale p-plasser i Hønefoss skal subsidieres og kostnadene på 

estimert sum i tiltakspakke (eks. 1.a) innlemmes i neste års budsjett. 

 

Alternativt vedtakspunkt 3 er kun nødvendig hvis man går for en løsning hvor tiltakspakken 

går i minus. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er viktig at vi politisk vedtar hvordan kommunale p-plasser i Hønefoss skal finansieres. P-

plassene kan enten driftes på selvkost eller subsidieres gjennom andre budsjettposter.  

 

Rådmannens vurdering 

Parkeringsstrategien skal løse og samle flere ulike behov og innebærer avveining av hensyn: 

den skal følge opp byutviklingsstrategien, være økonomisk realistisk og bedre den opplevde 

tilgjengeligheten i Hønefoss.  

 

Byutviklingsstrategien for Hønefoss har vedtatte mål for utviklingen av byen. Det er viktig at 

parkeringsstrategien med tilhørende mål, strategier og tiltak følger den opp og skaper 

forutsigbarhet i byutviklingen. Prioritering av trafikantgrupper er en viktig grunnstein for å nå 

målene. 

 

Ved å innføre gratis parkering i kommunen vil inntektene reduseres. Dette kan man bøte på 

ved enten å utvide tidene man tar betalt, øke avgiften de timene man tar betalt eller subsidiere 

parkering med midler gjennom reduserte inntekter. Type finansieringsordning må stå i stil med 

strategiene og tiltakene som vedtas for at strategien skal være mulig å følge opp. 

 

Den opplevde tilgjengeligheten er avhengig av at det er hyppig rullering på de mest attraktive 

plassene, slik at flest mulig får muligheten til å benyttet dem. Samtidig er det bra å ha p-plasser 
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i litt avstand til sentrum for de som ønsker et billigere alternativ. Ved å differensiere mellom 

kort- og langtidsparkering håper rådmannen å bedre den opplevde tilgjengeligheten.  

 

Det er foreslått flere endringer av tiltak i parkeringsstrategien, viser til vedlagt vedtak; sak 3/19 

Strategi og plan, 20 mars 2019. Endringene som foreslås er bl. a.: 

 Timepris endres ikke. 

 P-tider endres ikke. 

 Det innføres 2 timers gratis parkering. 

 Ordningen med 2 timers gratis el-bilparkering videreføres. 

 Tidsrommet det innkreves p-avgift beholdes uendret. Det innføres videre minimum 2 

timers gratis parkering på alle kommunale parkeringsplasser innenfor den indre sonen. 

Det innføres lavere parkeringssats i ytre sone, med 15 kr per time. 

 

Hvis et av tiltakene (a-q) endres eller fjernes vil det ikke resultere i at parkeringsstrategien 

strider mot byutviklingsstrategien. Det er imidlertid viktig å se på tiltakene som en helhet, og 

ikke vurdere dem et og et.  Det er tiltakene (a-q) samlet som gir en parkeringsstrategi som på 

en god måte følger opp målsetninger i byutviklingsstrategien. Dersom alle de foreslåtte 

endringene vedtas, vil det resultere i en parkeringsstrategi som strider mot 

byutviklingsstrategien.  

 

Rådmannen er av den oppfatning at kommunale p-plasser i Hønefoss ikke skal subsidieres av 

kommunen, men betales av den som benytter seg av tilbudet. 

 

Rådmannen anbefaler at Parkeringsstrategi Hønefoss 2020 vedtas slik den foreligger. 

 

 

Vedlegg 

Parkeringsstrategi - hoveddokument 

Parkeringsstrategi Hønefoss - underlagsdokument 

Saksprotokoll Strategi og plan sak 3/19 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

næringssjef: Harriet Slaaen 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1379-262  Arkiv: PLN 431  

 

Sak: 3/19 

 

Saksprotokoll - Parkeringsstrategi Hønefoss 2019 - 431 Områderegulering Hønefoss  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. 1 times gratis parkering på hverdager. 

2. Gratis parkering lørdager og søndager 

3. Ingen avgift etter kl 16:00 

4. Samme ordning for el-biler som andre biler 

5. Lørdagsparkering max 60,- døgnet i ytre sone» 

6. Ordfører foreslo at de 2 fremlagte forslagene fra Asen (Sp) og Herstad (Frp) følger 

saken og rådmannen kommer på denne bakgrunn tilbake med revidert saksfremlegg. 

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 20.03.2019: 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes». 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag:  

«1.Timespris endres ikke. 

2. P-tider endres ikke. 

3. Det innføres 2 timers gratis parkering». 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag: 

 

Formannskapet vedtar følgende parkeringsstrategi: 

 

«Strategi 1: 

 

Parkeringsstrategien skal legge til rette for at Hønefoss oppfattes som en tilgjengelig by med 

god fremkommelighet for bil og med gode parkeringsmuligheter. Parkeringsstrategien skal 

legge til rette for styrket næringsaktivitet i Hønefoss sentrum. Strategien skal ta hensyn til at 

Hønefoss er regionhovedstad, - og motvirke handelslekkasjer til områder rundt byen.  

 

 

Strategi 2:  

 

Prioritering av bilgrupper: 

1. Forflytningshemmede  
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2. Varelevering  

3. Korttidsparkering/langtidsparkering 

 

Strategi 3 

 

Parkeringsnormer skal ivareta behov for parkeringsplasser, det skal som hovedregel bygges 

minimum en parkeringsplass per boenhet. Nye parkeringsarealer bør plasseres under bakken 

eller i felles anlegg.  

 

Strategi 4 

 

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

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

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

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

  

Tidsrommet det innkreves p-avgift beholdes uendret. Det innføres videre minimum 2 timers 

gratis parkering på alle kommunale parkeringsplasser innenfor den indre sonen. Det innføres 

lavere parkeringssats i ytre sone, med 15 kr per time.   

 

Ordningen med 2 timers gratis el-bilparkering videreføres.  

 

Strategi 5 

 

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

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

Arealer i sentrum er kostbare og bør ikke stå tomme. 

 

Strategi 6 

 

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

sykkelandelen opp. 

 

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

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

for å få flere til å benytte tog i hverdagen. 

 

Strategi 7 

 

Det utarbeides egne strategier med konkrete tiltak for å redusere unødig biltrafikk gjennom 

sentrum». 

 

 

Hans-Petter Aasen 

Sp 
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Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a H, Ap og V: 

1. «1 times gratis parkering på hverdager. 

2. Gratis parkering lørdager og søndager 

3. Ingen avgift etter kl 16:00 

4. Samme ordning for el-biler som andre biler 

5. Lørdagsparkering max 60,- døgnet i ytre sone». 

 

Ordfører foreslo at de 2 fremlagte forslagene fra Asen (Sp og Herstad (Frp) følger saken og 

rådmannen kommer på denne bakgrunn tilbake med revidert saksfremlegg. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Magnus Herstads (Frp) utsettelsesforslag oppnådde 2 stemmer (Frp) og falt. 

Magnus Herstads (Frp) forslag 2 oppnådde 3 stemmer (Frp og Sp) og falt. 

Hans-Petter Aasens (Sp) forslag oppnådde 3 (Sp og Frp) stemmer og falt. 

Runar Johansens (H) forslag p.v.a H, Ap og V, med ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig 

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

Virkeområde for parkeringsstrategien følger avgrensningen til Områderegulering Hønefoss ,
byplanen, med u nntak av Ringeriksgata som holdes utenfor . Dette er første steg på vei mot en
parkeringsstrategi . Den skal ivareta to hensyn. Vi skal både bygge opp under nasjonale mål om
nullvekst i personbiltransporten, sam tidig som vi skal gjøre byen attraktiv og tilgj engelig for alle.

P arkeringsstrategien for sentrum er første skrittet på vei en til en parkeringsstrategi for hele
Hønefoss for å nå målene for ønsket byutvikling som ligger i byutviklingsstrategien (201 8). På
sikt vil det være naturlig å utvide parkeringsstrategien til å gjelde for hele Ringerike kommune i
takt med utviklingen av kommunen.

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

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

Gul markering: 30 minutter gratis
parkering.

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

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

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

4. Parkeringspolitikken skal redusere behov fo r areal t il parkering i sentrum og bygge opp
under nasjonale , regionale og lokale mål om nullvekst i personbiltransporten.

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

3.1 Strategi 1 : Prioriter ing av bil grupper

Forflytningshemmede

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

Varelevering

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

Korttidsparkering

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

Langtidsparkering

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

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

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

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

I sentrum bør parkering for både bolig - og næringsutbygging samles og plasseres under bakken
ved inngangen til hvert utbyggingsområde, eller i større anlegg. O mråderegulering Hønefoss
regulerer at v ed behov for mer enn 1 0 par keringsplasser innenfor et felt skal minst 85 % av
parkeringsplassene ligge under terreng.

Tiltak Strategi 2 :

Parkeringsnormen revideres ved neste kommuneplanrullering.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ytre sone

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

Tiltak strategi 3 :

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

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

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

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

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

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

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

på Tippen

Nye tider for p - avgift:

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

Søndag: gratis (som før)

Lag e en plan over når og hvor nye p - plasser for langtidsparkering skal etableres ,
inkludert ladesta sjoner for elbiler . Dette ses i sammenheng med målet om at

parkeringer etableres i utkanten av sentrum for overgang til gange, sykkel og
kollektivtransport, samt pendlerparkering for overgang til kollektivtransport.

P rosjektere p - hus

Etablere nye p - plasser for forflytningshemmede

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

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

hydrogen drevet moto r vogner.

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

Tiltak strategi 4 :

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

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

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

Tiltak strategi 5 :

Investere i eksisterende og nye sykkelparkeringer i byen .

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

Tiltak strategi 6 :

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

stasjon .
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1 Innledning 
Områderegulering Hønefoss legger opp til ny bruk av byen. Som en del av dette arbeidet 
utarbeides en parkeringsstrategi som skal bygge opp under de grepene byplanen legger opp til.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1 Nasjonale føringer  

2.1.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging blir utarbeidet hvert fjerde år. 
Gjeldende utgave ble vedtatt ved kongelig resolusjon 12.06.2015. Forventningene skal legges til 
grunn for kommunens arbeid med planstrategier og annet planarbeid. Dokumentet har tre 
hovedkategorier som beskriver de nasjonale forventningene: 

 I. Gode og effektive planprosesser 

 II. Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 

 III. Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

Gode og effektive planprosesser 

Regjeringen vektlegger raskere prosesser for arealplanlegging, og styrker det lokale selvstyret i 
planleggingen. Kommunen har ansvar for å sette av tilstrekkelige ressurser til planbehandling og 
tilrettelegge for forutsigbare prosesser. Klare overordnede føringer for areal- og 
samfunnsutvikling bidrar til at detaljplaner kan behandles raskere og mer forutsigbart. 

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 

For å hindre alvorlige klimaendringer må vi i årene som kommer forberede oss på en langsiktig 
omstilling til et lavutslippssamfunn. For å møte overgangen til lavutslippssamfunnet må det 
legges stor vekt på effektiv arealbruk og samordning av arealbruken og transportsystemet. 
Regjeringen legger også vekt på aktiv forvaltning av natur og kulturminner. 

Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

Regjeringen er opptatt av et godt samarbeid med fylkeskommunene og kommunene om å få 
ned klimagassutslippene, og å skape velfungerende byer og tettsteder for næring og befolkning. 
God planlegging er avgjørende for å sikre effektiv arealbruk, et miljøvennlig transportsystem, 
tilstrekkelig boligbygging og sunne, trygge omgivelser og gode levekår for alle. 

2.1.2 Statlige planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (2014)  

Disse retningslinjene gjelder for hele landet, men praktiseringen av disse må tilpasses regionale 
og lokale forhold. Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og bidra til mer effektive planprosesser. Det er satt opp tre spesifikke mål:  

1. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal 
bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.  

2. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i 
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.  

3. Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på 
boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.  
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2.2 Regionale føringer 

2.2.1 Regional plan for areal og transport i Buskerud  
Formålet med planen er å sørge for at innbyggere, næringsliv og tilreisende opplever levende 
byer og tettsteder. Planen fremmer helse og trivsel ved å prioritere økt sykkel og gange, og 
tilgang til frilufts- og grøntarealer. Mennesket settes i fokus. 

Nullvekstmålet er også forutsatt å gjelde byområde Ringerike. 

2.3 Lokale føringer 

2.3.1 Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018-2040 
Byutviklingsstrategien vedtatt november 2018 er førende for hvordan parkeringsstrategiene til 
Hønefoss utformes. 

Det legges opp til fire målsettinger for Hønefoss:  

1. Den trygge og gode byen for alle: 

2. Regionens kollektivknutepunkt 

3. En mer tilgjengelig by  

4. En blågrønn by 

Den trygge og gode byen for alle 

Sammen skal vi gjøre Hønefoss mer levende og attraktiv gjennom å skape den gode byen for 
alle. Alle hverdagsaktivitetene skal nås innenfor gang- og sykkelavstand for alle i sentrum. 

Regionens kollektivknutepunkt 

Hønefoss er en gammel stasjonsby og et viktig handelsknutepunkt i regionen. Vår rolle som 
regionhovedstad vil få fornyet kraft med Ringeriksbanen og ny E16. Stasjonen blir viktig for 
byutviklingen i Hønefoss. 

En mer tilgjengelig by  

For å lykkes med en tilgjengelig by, skal det bli enda mer attraktivt, trygt og enkelt å gå, sykle og 
reise kollektivt i fremtiden. Sentrum skal ha god tilgjengelighet med bil og parkering samtidig 
som sentrum er beskyttet mot gjennomgangstrafikk og annen unødig biltrafikk. Sammen skal vi 
skape en enklere og tryggere reisehverdag. 

En blågrønn by 

Hønefoss skal være en by med grønne byrom, og tilby turmuligheter for alle i gangavstand fra 
sentrum. Byens grønne lunger, elva og fossen skal ha en sammenhengende struktur til glede for 
innbyggere og besøkende. 
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3 Kunnskapsgrunnlag  

3.1 Kunnskapsinnhenting parkering 

3.1.1 Kartlegging 
Grovidentifisering  

Det er gjort en grovidentifisering av større parkeringsareal i Hønefoss by, som vist i Figur 3-1. 
Grovidentifiseringen viser at det er store parkeringsarealer i byen, men at disse hoved-sakelig er 
knyttet til bestemte lokale formål. Grovidentifiseringen indikerer også at det er god tilgang på 
arbeidsparkering i store deler av Hønefoss. Samt at det er store arealer med potensiale for 
fortetting/utbygging i byen og trolig ikke svært stort press på parkeringsplas-sene. 

Reisevaneundersøkelsen fra 2013-14 underbygger dette ved at kun 1% oppgir å ha ingen 
mulighet for parkering på/ved arbeidsplass, men hele 84% har gratis parkering hos ar-
beidsgiver. 

Kartlegging av parkering i Hønefoss sentrum 

Det er gjennomført en mer detaljert kartlegging av dagens parkeringstilbud i Hønefoss sentrum. 
Kartleggingen tar utgangspunkt i parkeringsregistreringene som ble gjort av Ringerike 
kommune i 2012. Den inkluderer en oppdatering av antall, og plassering av, parkeringsareal og 
antall parkeringsplasser per parkeringsareal, en oversikt over vilkår knyttet til bruk av plassene 
(tidsavgrensning, betalingsplikt/ avgiftstørrelse), hvem som er operatør/ tilby-der av plassene, 
samt et øyeblikksbilde av utnyttelsesgraden. Identifiseringen er basert på manuelle 
registreringer under befaring til Hønefoss, kartdata og innhenting av informasjon fra Statens 
vegvesens parkeringsregister. 

Kartleggingen, som presentert i Figur 3-2, viser at det er store parkeringsarealer i Hønefoss 
sentrum, og til dels svært store enheter. 

Analyse av bruk 

Tilgjengelig informasjon er brukt for å se nærmere på bruken av parkeringsplassene i Hønefoss 
sentrum. Bruken av parkeringsplassene er kartlagt gjennom innhenting av transaksjonsdata fra 
kommunale parkeringsautomater, samt enkelte private tilbydere. Det vil si opplysninger om 
antall kjøp per automat og omsetning per automat. I tillegg har Ringerike kommune delt sin 
oversikt over transaksjoner som utføres med mobile betalingsløsninger. Andre private aktører er 
kontaktet, men har ikke vært behjelpelig med informasjon. Transaksjonsinformasjonen er 
oppgitt for mars måned 2017. 

Flere faktorer bidrar til usikkerhet når bruken av plassene skal beskrives med utgangspunkt i 
tilgjengelig informasjon. Dette inkluderer forhold som: 

På flere av plassene (flere kommunale og noen private) er det en makspris per døgn i tillegg 
til en timespris. Det er derfor ikke mulig å fastslå hvor stor andel av inntektene fra 
automatene som betjener disse plassene som er knyttet til døgnparkering og hvor stor andel 
som er korttidsparkering. Av denne grunn er tallgrunnlaget ikke brukt for å regne ut en 
gjennomsnittlig parkeringstid.  

Oversikten over mobilbetaling for kommunal parkering som har blitt tilgjengeliggjort, skiller 
ikke på enkeltdager. De mobile transaksjonene er derfor holdt utenfor analysen som skiller 
på hverdager og lørdager.   
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For private parkeringsanlegg er kun ca. halvparten av arealene inkludert mottatt data-
materiale, og disse har kun oppgitt transaksjoner for hverdager. 

Ut fra tilgjengelig kunnskapsgrunnlag er det mest pålitelige uttrykket for bruk av plasser antall 
kjøp fra automat (i gjennomsnitt per plass). Plasser med flere transaksjoner vil sannsynligvis 
brukes til kortere besøk i større grad enn de som har få transaksjoner. Et bruksmønster med 
mange korte parkeringsperioder i løpet av dagen tilsier at plassene brukes til handels/ 
serviceparkering i større grad enn plasser med lengre parkeringsperioder. 

3.1.2 Analyse 
Oversikt tilgjengelige parkeringsplasser 

Det er totalt innmeldt ca. 2450 plasser til parkeringsregisteret i og nært sentrumsområdet i 
Hønefoss. Antall plasser har økt siden 2012 da kommunen hadde registrert 1767 plasser. 
Registreringene i 2012 dekker et litt mindre areal og inkluderte ikke Eikli hvor det er registrert 
omtrent 400 plasser i 2018. 

Til sammen er det ca. 1690 betalingsplasser i Hønefoss sentrum, hvorav ca. 430 tilbys av 
Ringerike kommune og 1260 tilbys av private aktører.  

I tillegg er det ca. 420 gratis parkeringsplasser på gategrunn og åpne plasser i og nær 
sentrum. De fleste av disse er på fire åpne areal (nr. 19, 50, 52 og 54 i Figur 3-2) 10-15 min 
gange fra sentrum. Flere av disse arealene er ikke oppmerket, og delvis heller ikke 
avgrenset, som innebærer at det er vanskelig å vite hvor mange biler det egentlig er plass til. 

Det er meldt inn i alt 60 parkeringsplasser reservert for HC. Ringerike kommune tilbyr 30 av 
disse plassene, mens de øvrige tilbys av andre offentlige eller private aktører.   

Det er i alt ca. 30 parkeringsplasser for ladbare kjøretøy/ hydrogenbil i og nært 
sentrumsområdet.  

I tillegg til parkeringsplassene som er tilgjengelige for allmennheten, er det registrert flere 
hundre plasser som er tilgjengelige for besøkende, ansatte, elever, etc. med 
parkeringstillatelse. Disse er i hovedsak gratis for de med tillatelse. Dette inkluderer om-
trent 240 plasser ved Hønefoss videregående skole, 40 plasser ved rådhuset og 15 plasser 
ved Hønefoss barneskole. 

Sammenlignet med større byer, som vist i tabellen nedenfor, har Hønefoss relativt sett et langt 
større antall parkeringsplasser i og nært sentrum. 
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Figur 3-1 

Fordeling parkeringshus/gateparkering 

Av de totalt 1690 betalingsplassene i sentrum ligger 617 i to privateide parkeringshus: 

Sentrumskvartalet parkeringshus med 237 plasser 
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Hønefossenteret (Kuben) med 380 plasser 

Dette innebærer at ca. 64 % av betalingsparkeringsplassene i Hønefoss sentrum ligger på 
bakkenivå, enten langs vei eller på åpne plasser.  

 

Figur 3-2 
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Pris for parkering 

Prisen for parkering på kommunale parkeringsplasser på gategrunn ligger på 20 eller 22 
kr/time. For flere av de kommunale parkeringsplassene er det en makspris per døgn på 45 kr. 
Plassene med makspris ligger i utkanten av sentrumsområdet. Hønefoss stasjon opererer med 
en prising på 40 kr/døgnet. 

For privat planparkering varierer prisene veldig, fra 10 kr/time til 34 kr/time. Døgnprisen varierer 
fra 30 til 175 kr. Prisstrukturen varierer, anleggene er priset per kvarter, per time, per periode 
eller døgn. Noen steder har både times- og maksdøgnpris. 

Plassene i Sentrumskvartalet parkeringshus er priset til 30 kr/ time før kl. 17.00 og 20 kr/time 
etter, med en maksdøgnpris på 130 kr. Prisen for å parkere i Hønefossenteret parkeringshus 
(Kuben) er 18 kr/ time, med inntil 2 timer gratis parkering. Timesprisen er altså høyere (eller lik) i 
Sentrumskvartalet p-hus, enn på kommunale plasser, mens den er lavere i Hønefossenteret p-
hus. 

Bruk av kommunale parkeringsplasser 

Ved å se på bruken av de kommunale parkeringsplassene fås et inntrykk av hvilke områder som 
har størst press på parkering, og av bruksmønsteret til de ulike parkeringsplassene. Tabell 3-1 
og 3-3 gir en oversikt over gjennomsnittlig antall registrerte transaksjoner per døgn på p-
automat for kommunale plasser, på henholdsvis hverdager og lørdager. I oversikten er 
parkeringsområdene sortert ut fra antall automattransaksjoner per automat/dag, fra lavest til 
høyest, der de fem laveste og høyeste er markert.  

De fem områdene med færrest og med flest automattransaksjoner viser seg å være nærmest de 
samme i hverdags- og lørdagssituasjonen. Siden mobiltransaksjoner er holdt utenfor, vil ikke det 
utregnede antallet transaksjoner være likt det virkelige antallet. Det kan antas at bruken av 
mobilbetaling vil være relativt likt fordelt på ulike områder. Dette gjør at oversikten allikevel gir et 
godt bilde av hvordan etterspørselen etter parkering varierer i ulike deler av sentrum. 

Tabell 3-1 Automattransaksjoner kommunale gateparkeringsplasser, hverdag (mars 2017) 
Strekning Nr Antall plasser Transaksjoner/plass/dag Kommentar 

Sibbernsgate 18 53 0,14 45 kr/ døgn 

Hønengata vest 49 42 0,51 45 kr/ døgn 

Hoffgaardsgate 16 80 0,86  45 kr/ døgn 

Livbanen 23 52 1,15 45 kr/ døgn 

Telegrafen 34 30 1,49   

Kirkegata 11 17 8 1,69  45 kr/ døgn 

Tippen 14 24 1,94   

Sentrum stopp 24 40 2,25   

Blomsgata 28 8 2,36   

Storgata 11-13 25 8 2,97   

Nordre torg 45 5 4,27   

Wagner 22 22 4,30  

Storgata 17 30 8 5,07   
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Storgata 
v/Sentralgården 

5 8 6,14   

Kirkegata 4 9 8,61   

Tabellen inkluderer kun de parkeringsanlegg det er mottatt betalingsinformasjon for. Nr tilsvarer 
nummerering i Figur 3-2.  

Tabell 3-2 Automattransaksjoner kommunale gateparkeringsplasser, lørdag (mars 2017) 
Strekning Nr Antall plasser Transaksjoner/plass/dag Kommentar 

Sibbernsgate 18 53 0,11 45 kr/ døgn 

Hønengata vest 49 42 0,21 45 kr/ døgn 

Livbanen 23 52 0,58 45 kr/ døgn 

Hoffgaardsgate 16 80 0,81 45 kr/ døgn 

Blomsgata 28 8 1,19   

Kirkegata 11 17 8 1,41 45 kr/ døgn 

Telegrafen 34 30 1,45   

Sentrum stopp 24 40 1,61   

Tippen 14 24 2,10   

Storgata 11-13 25 8 2,88   

Wagner 22 22 3,02  

Nordre torg 45 5 3,60   

Storgata 
v/Sentralgården 

5 8 4,75   

Storgata 17 30 8 6,13   

Kirkegata 4 9 6,47   

Tabellen inkluderer kun de parkeringsanlegg det er mottatt betalingsinformasjon for. Nr tilsvarer 
nummerering i Figur 3-2. 

Bruk av private parkeringsplasser 

Ved å se på mottatt informasjon om transaksjoner på omtrent halvparten av de private 
parkeringsplassene fås et inntrykk av hvilke områder som har størst press på parkering, og av 
bruksmønsteret til de ulike. Den følgende tabellen gir en oversikt over gjennomsnittlig antall 
transaksjoner per hverdagsdøgn for de private parkeringsplassene i mars 2017. I oversikten er 
parkeringsområdene sortert ut fra antall automattransaksjoner per automat/dag, fra lavest til 
høyest, der den laveste (under 0,2) og de fem høyeste (over 1) er markert. 
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Tabell 3-3 Omsetning per hverdagsdøgn på private parkeringsanlegg, mars 2017 

Strekning Nr 

Antall 

plasser 

Transaksjoner/ 

plass/dag 

Kommentar 

Blomsgate/ Holmboes gt. 34 30 0,2 22 kr/ time 

Stormarkedet 9 185 0,44 Periodevis 40 kr og 12 kr/ 30 min 

Flattumsgate 40 25 0,71 13 kr/ 30 min 

Hønefoss togstasjon 43 31 0,8 40 kr/ døgn 

Flattumsgate 39 27 0,8 13kr/ 30 min 

Bakgården v/ 

Servicetorget 

27 30 0,9 7kr/ 15 min, 175/ døgn 

Stabells gate 12-14 57 9 1,0 13kr/ 30 min 

Sentrumskvartalet 15 237 1,0 

Pris varierer mellom 20 og 30 

kr/time 

Thorsen-parkeringa 2 102 1,74 7kr/ 15 min, 175/ døgn 

Holmboes gate 47 13 2 7kr/ 15 min 

Askveien 36 14 2,8 7kr/ 15 min, 175/ døgn 

Tabellen inkluderer kun de parkeringsanlegg det er mottatt betalingsinformasjon for. Nr tilsvarer 
nummerering i Figur 3-2. 

Plassering av mer brukte parkeringsområder 

Figur 3-3 viser plasseringen av de fem kommunale og de fem private parkeringsområdene med 
flest transaksjoner (i rødt) og de fem med færrest transaksjoner (i gult), på hverdager.  

Funnene antyder at områdene med færrest automattransaksjoner i stor grad ligger i ytterkant av 
sentrumsområdet, mens de med flest transaksjoner ligger i den tette sentrumsstrukturen.  

Plassene med få transaksjoner kan enten være lite ettertraktede for parkering, eller de kan 
brukes til lengre parkeringsopphold. Det virker sannsynlig at plassene er attraktive for 
langtidsparkering, siden de fleste av plassene ligger nært sentrum og har makspris per døgn. 
Det må gjennomføres en manuell kartlegging av bruken av plassene for å avdekke den reelle 
bruken. 
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Figur 3-3 Lokalisering av parkeringsområdene med flest og færrest transaksjoner i Hønefoss 
sentrum. 

Mulig tilpasning av parkeringstilbudet ut fra oppdatert kunnskapsgrunnlag 

For å få et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere bruken av parkeringsplasser i dagens 
situasjon og for framtiden, bør det å gjennomføre manuelle beleggkartlegginger i Hønefoss 
sentrum. Ved å registrere bruken av parkeringsplassene gjennom dagen, vil bildet av hvilke 
plasser som har mer eller mindre press bli langt tydeligere.  

Ved å kartlegge bruken av parkeringsplassene gjennom hele innkrevingsperioden i en del av 
året der trafikken og handelsaktiviteten ligger nært opp til årsgjennomsnittet, kan det sikres et 
godt vurderingsgrunnlag. Denne kartleggingen og tilhørende vurderingen bør gjennomføres 
med jevne mellomrom, og gjerne årlig.  

Erfaringsmessig vil et parkeringsbelegg på 85 % eller mer over en periode på 4 timer per dag 
tilsi at etterspørselen etter parkering i et område er for høy, dersom dette viser seg å forekomme 
regelmessig. Tilsvarende vil et belegg på 95 % i en enkelttime tyde på for høy etterspørsel. 
Dersom parkeringsbelegget ligger på 50 % eller lavere, antyder dette at etterspørselen er så lav 
at det bør vurderes endringer. 
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3.1.3 Virkemidler 
Flere virkemidler kan være aktuelle å ta i bruk for å oppnå ønskede endringer. Ringerike 
kommune har selv råderett over parkeringsplasser langs offentlig veg og på kommunalt eide 
plasser og torv. Her fastsetter kommunen selv tidsregulering, avgiftsnivå, type parkering med 
mer i samråd med Statens vegvesen som vedtaksmyndighet. Mulighetene for innføring av 
virkningsfulle tiltak på kort sikt er størst for disse kommunalt eide parkeringsplassene.  

En stor del av områdene som brukes til parkering i Hønefoss sentrum er imidlertid i privat eie, og 
leies ut til parkering i privat regi. Endringer i bruken av disse arealene må forutsettes gjennomført 
på lengre sikt, og på bakgrunn av reguleringsplaner som gir nye føringer for arealbruken.  

Under følger en beskrivelse av viktige parkeringsmessige virkemidler som kommunen kan bruke 
på egne parkeringsplasser, og i behandlingen av planer for private områder. I tillegg til disse 
virkemidlene, er det flere lovfestede krav som må oppfylles uavhengig av parkeringsstrategi, 
disse er gjengitt i kapittel 3.2. 

Tilrettelegging for innfartsparkering 

Ved å tilrettelegge for parkeringsmuligheter ved stasjoner og viktige holdeplasser for buss, både 
i dagens situasjon og med framtidige løsninger og utbygginger, kan det bli mer attraktivt å reise 
kollektivt for mange. I tillegg til å legge til rette for bilparkering, bør det legges til rette for gode 
sykkelparkeringsløsninger ved stasjoner og bussholdeplasser. 

Parkeringsavgift 

Bevisst bruk av prismekanismen til å regulere etterspørselen på p-plasser har vist seg å være 
svært effektiv mange steder. Ved å prise de mest attraktive plassene høyere, og lite brukte 
plasser lavere, kan etterspørselen etter parkering i et område utjevnes. Relativt høy kostnad for 
parkering, eventuelt kombinert med tidsregulering, gir økt rullering av plassene og bidrar til å 
sikre at de som har korte ærend i sentrumsområdet opplever at det er lett å finne parkering. Hvis 
det oppleves som lett å finne parkering ved de anledningene man har behov for det, kan det 
være med på å opprettholde konkurranseevnen til Hønefoss sentrum sett opp mot 
omkringliggende konkurrerende tilbud.   

Ringerike kommune har allerede et avgiftssystem som til dels fungerer ut fra dette prinsippet, 
ved at flere av plassene som ligger lenger unna den tetteste sentrumsstrukturen har makspris, 
og dermed vil foretrekkes av de som skal parkere over lengre tid. Da frigjøres mer sentrale 
plasser til mer kortvarig parkering, f.eks. knyttet til handel og service. 

Bruk av progressiv takst har tidligere vært et virkningsfullt tiltak for å sikre rullering av 
parkeringsplasser. Det har imidlertid blitt mer utfordrende å bruke progressiv takst når nye 
fleksible betalingsløsninger tas i bruk. Blant annet gjør løsninger for mobilbetaling det mulig å 
stanse en transaksjon og igangsette en ny med enkle grep, for å unngå økt takst etter en viss 
tidsperiode. Reguleringsmuligheten som progressiv takst ga tidligere, vurderes derfor som 
mindre aktuell i dag. 

Tidsregulering 

Tidsregulering av parkeringstilbud er et tiltak som har god virkning, men som er kostnads-
krevende å følge opp med manuelle kontroller. Tidsregulering gir økt rullering av plassene og 
bidrar til å sikre at de som har korte ærend i sentrumsområdet opplever at det er lett å finne 
parkering, noe som er bra for konkurransekraften til et handelsområde. Tidsregulering gjøres 
ofte som maks 2-timers parkeringstid, ev. kombinert med betaling, som gir tilstrekkelig tid til et 
par ærender.  
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For områder der det tilbys gratis parkering vil det ofte være nødvendig å innføre 
makstidregulering for å unngå hensetting av kjøretøy over lengre tid.  

Tiltak i områder utenfor sentrum 

Når etterspørselen etter parkering er stor i et område, vil det ofte oppstå et større 
parkeringspress på omkringliggende gater og plasser. Dersom det blir dyrere å parkere, eller 
vanskeligere å finne plass i Hønefoss sentrum i framtiden, vil det kunne bli behov for avbøtende 
tiltak i boligveiene utenfor sentrumsområdet. Aktuelle tiltak kan være innføring av 
parkeringsforbud, enten heldøgnsforbud eller tidsbegrenset forbud, eller boligsoneparkering 
der kun beboere med eget sonekort får tillatelse til å parkere på gategrunn. 

Tilrettelegging for nullutslippsbiler 

Det er allerede reservert en rekke plasser for ladbare kjøretøy og hydrogenkjøretøy i Hønefoss, 
som skal stimulere til redusert bruk av fossilbiler. Uavhengig av lokale målsetninger er Ringerike 
kommune forpliktet til å tilby et tilstrekkelig tilbud med parkering og lademulighet for ladbare 
biler, jf. krav fra parkeringsforskriften, se kapittel 3.2.  

Et forslag til forskriftsendring, der kommunene pålegges å kreve maksimalt halvparten av 
ordinær parkeringsavgift fra nullutslippsbiler, ble vedtatt i 2018. dette vil ha innvirkning blant 
annet på skilting, automatløsninger og elektroniske betalingsløsninger i Hønefoss. 

Krav til parkeringsløsninger i reguleringsplaner og stimulere til fortetting 

Områderegulering Hønefoss og framtidige detaljreguleringsplaner gjør det mulig å oppnå en 
endring i bruken av åpne private parkeringsarealer på sikt. I reguleringsplaner kan det stilles krav 
om å etablere parkeringsplasser under bakken, og det kan legges inn maksimalkrav til antall 
parkeringsplasser.  

I reguleringsplaner for områder som ligger nært gode kollektivknutepunkt kan det legges til rette 
for lavere parkeringsdekning enn i områder der kollektivtilbudet er dårligere.  

En restriktiv holdning til å tillate bruksendring av åpne arealer til parkering og en restriktiv 
holdning til å åpne for nye utbyggingsarealer utenfor eksisterende tettstedstruktur er nødvendig 
for at sentrum fortettes på sikt. 

På et mer overordnet nivå kan kommunen stimulere til økt fortetting i sentrumsområdet i 
Hønefoss, som kan medføre omdisponering av parkeringsareal, ved å la være å frigi perifere 
områder til utbyggingsformål, der kollektivtilbudet er mangelfullt. 

Frikjøpsordninger 

Når nye områder reguleres har kommunen mulighet til å inngå frivillige frikjøpsordninger med 
utbyggere, der utbygger betaler seg ut av kravet om å etablere egne parkeringsplasser. 
Kommunen overtar ansvaret for utbyggingen, og kan slik dekke parkeringsbehovet for flere 
utviklingsområder i samlede anlegg. Dette kan bidra til å få mer parkering bort fra bakkeplan, og 
dermed forbedre bymiljøet.  

Frikjøpsordninger kan imidlertid gi kostnadsmessig usikkerhet for kommunen, og utbyggere vil 
ikke få en eksklusiv rett til anlegg som bygges ut.  

Et alternativ til frikjøpsordninger, er å inngå en avtalebasert ordning. I en slik ordning vil 
kommunen få sikret at de faktiske utgiftene blir dekket, og i tillegg vil utbygger kunne få sikret 
særskilt rettighet til plassene som betales. 

Tilrettelegging for innfartsparkering og bruk av kollektivtransport på lengre reiser 
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Et godt innfartsparkeringstilbud ved togstasjonen og viktige stoppesteder for buss bidrar til å 
tilgjengeliggjøre kollektivtilbudet for de som bor i ytre områder av kommunen.  

Innfartsparkeringsstedene velges ut på bakgrunn av at beliggenhet med tanke på å fange opp 
trafikkstrømmer inn mot Hønefoss sentrum, samtidig som de skal ligge ved en relativt frekvent 
kollektivakse og, til dels, ved et handelsmålpunkt. 

Det blir antatt at innfartsparkering ved stasjonen for togpendlere håndteres av Bane Nor etter 
deres standard parkeringstilbud. Pendlerparkeringstilbud på stasjoner kan gis til reisende med 
gyldig periodebillett (ukes-, måneds- eller årskort). Dette koster per i dag kr 100 per 30-
dagersperiode på de fleste stasjoner og 250 kr på større pendlerstasjoner i og rundt Oslo. 
Parkering mot døgnbetaling tilbys også på de fleste stasjoner for 40 eller 60 kroner døgnet. 

Utbygging av E16 vil potensielt endre kjøremønsteret inn mot Hønefoss ved at innkjøring via 
Askveien blir mer naturlig. Her kan innfartsparkering nær E16 vurderes som et tiltak for å hindre 
økning i trafikken på denne veien. Askveien brukes i dag av busslinje 100, med timesfrekvens på 
hverdager. Ved en eventuell etablering av innfartsparkering, må kollektivtilbudet vesentlig 
forbedres. 

parkeringskrav for bil 

Etter hvert som kollektivtilbudet og gang- sykkeltilbudet i Hønefoss forbedres, og behovet for å 
kjøre bil reduseres, bør parkeringsnormen stille strengere krav til parkering ved både bolig og 
næring. Endring i generell parkeringstilgang i sentrum må også tas hensyn til. Det bør 
gjennomføres jevnlig dialog med lokale utbyggere angående deres oppfatning av markedet og 
praktisering av forskriften, samt eksisterende og framtidige arbeidsgivere. Det kan også være 
aktuelt med justering av sonegrenser. 

I sentrum bør parkering for både bolig- og næringsutbygging samles og plasseres under bakken 
ved inngang til hvert utbyggingsområde, ev. i større felles anlegg. Atkomsten til boliger bør være 
bilfri, med unntak av tilrettelegging for nyttetransport. Der plasseringen tilsier det, bør det 
oppfordres til å utforske muligheten for avtale av bruk biloppstillingsplasser på eksisterende p-
hus i sentrum. Dette må skje i henhold til gjeldende bestemmelser om tinglysing og minimum 
varighet. 

Det er også mulig å fjerne kravet om at parkeringsplass foran egen garasje eller annen parkert 
bil på egen tomt ikke medregnes i parkeringsplassantallet fra forskriften. 

3.2 Krav som må oppfylles uavhengig av parkeringsstrategi  
Ringerike kommune er forpliktet til å oppfylle statlige krav fra parkeringsforskriften for 
vilkårsparkering. Her er en oppsummering av relevante punkter fra forskriften, som vil ha 
innvirkning på eksisterende og framtidige løsninger i Hønefoss: 

Betalingsmulighet 

§ 31 i parkeringsforskriften pålegger virksomhetene, herunder kommunene, som tilbyr 
vilkårsparkering å legge til rette for både forhånds- og etterskuddsbetaling.  

Kravet til mulighet for forhåndsbetaling gjelder ikke på områder som er lukket med bom eller der 
det brukes automatisk gjenkjenning av kjøretøy (typisk ANPR- løsning, der kamera leser 
registreringsnummer ved inn og utkjøring). På åpne områder med avgiftsparkering skal det tilbys 
mulighet for forhåndsbetaling via automat.  

Kravet er oppfylt for Hønefoss siden man både kan betale i automat og via elektronisk løsning. 
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Alle nye automater som anskaffes må tilfredsstille krav til universell utforming. Innen 1. januar 
2021 skal alle betalingsautomater være universelt utformede. Vegdirektoratet har avklart at et 
betjeningspanel plassert mellom 75 og 135 cm over bakken tilfredsstiller kravet til universell 
utforming.  

Kravet medfører at det også i framtiden må opprettholdes et automattilbud for betaling i 
Hønefoss sentrum, selv om det skjer en overgang til større grad av mobile betalingsløsninger. 
Utviklingen tilsier imidlertid at antallet automater sannsynligvis kan reduseres på sikt.  

Tilrettelegging av parkeringsplasser for ladbare kjøretøy 

§ 35 i parkeringsforskriften pålegger private og offentlige tilbydere av vilkårsparkering å legge til 
rette for lading av kjøretøy. Det skilles ikke mellom rene elbiler og ladbare hybrider. 

Forskriften krever at det i alminnelighet til enhver tid skal være ledig plass med lademulighet. Det 
stilles imidlertid ikke krav om å tilby lademulighet på mer enn seks prosent av plassene totalt.  

Det er mulig å kreve betaling for lading av biler på de reserverte plassene, og det stilles ikke 
minimumskrav til ladehastigheten som tilbys.  

Vurderingen av kravsoppfyllingen kan gjøres helhetlig. Dette tilsier at situasjonen for hele 
Hønefoss sentrum kan vurderes under ett; det vil si at det i prinsippet kan tilbys plasser i ett 
område i sentrum som dekker hele behovet. 

I desember 2017 ble det klargjort at parkeringsplasser med tidsbegrensning på 2 timer eller 
mindre, unntas fra kravet om tilrettelegging for lading. I tillegg gis det unntak fra kravet dersom 
prisen for tilrettelegging overstiger kr 100 000,- per plass.  

Parkeringsplasser for forflytningshemmede 

Parkeringsforskriftens §§ 33, 61 og 63 legger føringer for parkeringsplasser som tilbys for-
flytningshemmede.  

§ 33 fastslår at kommunale parkeringsplasser reservert forflytningshemmede skal ha 
betalingsfritak. Dette gjelder både for parkeringsplasser på gategrunn, åpne plasser og i 
lukkede anlegg. For innføring av betalingsfritak i lukkede anlegg, gjelder en overgangsordning 
fram til 2020. I tillegg har forflytningshemmede betalingsfritak på ordinære offentlig skiltede 
parkeringsplasser, med mindre det er spesifikt angitt at også forflytningshemmede har 
betalingsplikt.  

§ 61 pålegger tilbyder av vilkårsparkering å legge til rette for et tilstrekkelig antall plasser 
tilrettelagt for forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Med tilstrekkelig antall menes at 
det i alminnelighet til enhver tid er en ledig reservert plass. På parkeringsområder med 50 
plasser eller mer, er virksomheten likevel ikke forpliktet til å reservere mer enn fire prosent av 
plassene til forflytningshemmede med parkeringstillatelse. 

§ 63 beskriver kravene til utforming av parkeringsplasser for forflytningshemmede. Som 
hovedregel skal plasser ha dimensjoner på minst 4,5 x 6 m.  

Forskriftskravet til utforming kan avvikes dersom funksjonaliteten til parkeringsplassene er 
ivaretatt for forflytningshemmede: 

Kortere lengde (5,00 m) anses akseptabel kjørebane bak biloppstillingsplassen har lite 
trafikk, slik at bakmontert lift kan legges ned i kjørebanen ved ut-/innstigning.  

Krav til bredde kan reduseres (ned til min. 4,00 m) sidemontert heis kan legges ned på areal 
ved siden av biloppstillingsplassen for ut-/innstigning. 
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Plassene skal gis best mulig plassering på området sett i forhold til tilbudet plassen skal betjene. 
Det er altså ikke mulig å oppfylle kravet ved å legge til rette for at lite hensiktsmessig plasserte 
plasser dekker behovet. 

3.3 Transportutredning Hønefoss 
Transportutredningens mandat er å gi god mobilitet, bygge opp om ønsket byutvikling, bidra til 
oppfylling av nullvekstmålet for personbiltrafikken, gi effektiv kollektivbetjening, gange- og 
sykkeladkomst til sentrum og viktige målpunkter, samt ivareta robusthet i transportnettet. 

Transportutredningen konkluderer blant annet med at redusert og mer styrt parkeringstilgang er 
et viktig trafikkstyrende tiltak. Hønefoss trenger en tydelig parkeringsstrategi som styrer og 
begrenser parkeringstilgangen i sentrumsområdet. Det må tilrettelegges for korttids-
/handelsparkering, mens tilgangen på langtids-/arbeidsparkering må begrenses og reduseres. I 
tillegg må total parkeringstilgang på sikt reduseres. Dette krever langsiktig målrettet arbeid og 
nært samarbeid med private interesser. Flere tiltak som kan gjennomføres på kort sikt, inkludert 
å vedta en parkeringsstrategi, ny parkeringsnorm, fjerning/regulering av kommunale 
gratisplasser, ev. omregulering av flateparkeringsareal og tilrettelegging for nullutslippsbiler, er 
identifisert. 

Vurdering av tiltak – oppsummering og anbefaling 

Det er vurdert tiltak for tre kategorier av reisemiddel – bilbasert transport, kollektivtransport og 
gange og sykkel, samt næringstransport. Basert på utredningens utalte formål, er det identifisert 
flere hovedgrep som har vært underliggende i prosessen med å identifisere tiltak.  

Hovedgrep / prinsipper 

Følgende overordnede hovedgrep har blitt identifisert som viktige premisser og ledende grep for 
å få til ønsket utvikling i Hønefoss. 

Tydelig by- og sentrumssone: Det skal være tydelig markert og lett å oppfatte når man 
ankommer Hønefoss by ved at landevei går over til være en bygate med reduserte 
fartsgrenser, annet gatetverrsnitt, tett bebyggelse og tydelig høyere aktivitet fra gående og 
syklende. Se forslag til avgrensing i figur s 33 i Transportutredningen. 

Gatestruktur på alle veier innen bysonen, inkludert hovedveiene gjennom byen: Gatestruktur 
er en mindre bildominert utforming der tilrettelegging for myke trafikanter vektlegges. Dette 
innebærer utforming med tosidige brede fortau som standard, smalere kjørefelt, grøntrabatt 
og arealer for beplantning, sykkelvei av tilstrekkelig kapasitet, kantstopp for buss i stedet for 
busslomme. Videre innebærer det reduserte fartsgrenser - maks 40 km/t i bysonen, lavere i 
boliggater og sentrumsgater. Og en tydelig definering og oppstramming av arealer og kryss, 
inkludert parkering både i gater og sideareal.  

Hønefoss har stort potensiale for sykling og tilrettelegging for sykkel må prioriteres: På 
bakgrunn av den lave sykkelandelen, svært dårlige tilrettelegging i bysonen, korte avstander 
og topografi som innbyr til sykling (spesielt nord-sør), har Hønefoss et stort potensial for økt 
sykling. Trenden med el-sykler medfører at bratt topografi blir lettere å forsere, og ikke 
lenger er en hindring for sykling. Et gjennomgående sykkelveinett er identifisert som det 
viktigste tiltaket for å realisere dette. Syklistene er sensitive i forhold til tilrettelegging som 
brått opphører. 
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Dagens bybusslinjer er et godt utgangspunkt for et fremtidig kollektivtilbud: Dagens 
bybusslinjer nord-sør og øst-vest danner et nett i byen og gir god dekningsgrad til de tettest 
befolkede områdene. Dette er et godt utgangspunkt å bygge videre på. Det er et mål å gjøre 
traséføringen rettere og enklere å forstå – både ut fra kommunikasjon til potensielle brukere 
og effektivisering av driften. Både stasjonen og en bussterminal i sentrum bør betjenes av 
alle lokalbusslinjer. Samtidig er lokalbussenes hovedformål å være bybuss framfor 
matebuss til jernbanestasjonen. 

Trafikkstyring nødvendig for å gi bedre framkommelighet: Veinettet i Hønefoss har i dag 
fokus på tilgjengelighet for biltrafikken og liten grad av trafikkstyring for å påse god 
framkommelighet. Resultatet er kødannelse i sentrumsområdet i morgen- og 
ettermiddagsrush, spesielt sistnevnte. Det er potensial for å bedre styre trafikken og påse at 
de som må bruke bil, samt bussene, har en god framkommelighet, samt redusere negative 
effekter av biltrafikken lokalt. Uten tiltak og med forespeilet vekst i befolkningsmengden, vil 
trafikken øke og køproblematikken forverres. Mye av trafikken, spesielt i 
ettermiddagsrushet, er lokal med start- eller endepunkt i Hønefoss by. Dette bekreftes av 
trafikkmodellene og faktisk reisetidssammenligning, samt reisevaneundersøkelser der 88% 
av reisene er interne. På grunn av det begrensete gjennomgående veinettet, bør videre 
fysiske restriksjoner begrenses, slik at tilgjengeligheten til sentrum opprettholdes. 

Aktiv parkeringsstrategi og parkeringsstyring: Hønefoss har svært høy tilgang på 
parkeringsplasser i og nær sentrumsområdet, det er potensiale for å bedre styre 
parkeringsbruken, samt å benytte parkeringsarealer til mer lokalmiljøskapende formål, dvs. 
redusere parkeringstilgangen. Parkeringstilgang er avgjørende for reisemiddelbruken, og 
styring og tilrettelegging for ønsket parkeringsbruk inngår som en del av trafikkstyringen. 
Dette er vesentlig for å redusere bilbruken og nå nullvekstmålet. Det bør bl.a. tilrettelegges 
for korttids-/handelsparkering i sentrum, mens langtids-/arbeidsparkering legges til mindre 
sentrale områder. Det er viktig med kobling til gode gang- og sykkelforbindelser, samt 
frekvente lokalbussruter. 

Trinnvis utvikling / utbygging av tiltak: Utgangspunktet for utredningen og behovet for tiltak 
for å bedre transport i Hønefoss er pågående prosjekter på E16 og Ringeriksbanen, samt 
områdereguleringsplanen for sentrum. Flere tiltak avhenger av løsninger for Ringeriksbanen 
(utforming av stasjonsområdet og adkomst-/avgangstid) eller er ikke nødvendige før 
Ringeriksbanen åpner. Andre tiltak kan gjennomføres tidligere, og vil være viktig for å 
realisere områdereguleringen for sentrum. En del mindre tiltak kan potensielt også 
gjennomføres med lokale midler. Det bør etterstrebes en trinnvis utvikling, der flere mindre, 
men vesentlige tiltak gjennomføres så raskt som mulig, mens andre avventer 
Ringeriksbanen og ev. ekstern finansiering. 

3.4 Erigo-prosjektet 
Erigo-prosjektet er et forprosjekt som ble gjennomført for å få opp fakta om hvordan 
innbyggerne bruker Hønefoss sentrum. Ulike kilder for datainnsamling ble benyttet, og sentralt i 
arbeidet var en kvantitativ ‘bybruksundersøkelse’ med 600 respondenter fra Ringerike, Jevnaker 
og Hole kommune, utarbeidet av Ringerike Næringsforening (RNF). Undersøkelsen søker å 
finne ut hvordan innbyggerne i regionen bruker byen i dag, samt hva man savner og hva som 
skal til for at man skal bruke byen mer. Man så både på motivasjonsfaktorer og barrierer. 
Formålet med prosjektet var å få et bilde av nåsituasjonen, kartlegge hvilke utfordringer byen 
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står overfor, bruke innsikten til å lage en faktabasert plan og et målbilde for byen. Dette gir et 
utgangspunkt for å kunne måle forbedringer, samtidig som det gir flere et samlet bilde av byen. 
Prosjektet viser en skjevhet mellom parkeringsdekning i Hønefoss og opplevd tilgjengelighet, og 
dårlig tilgjengelighet er en barriere for økt bruk av byen. For å få flere handlende til sentrum, 
konkluderer rapporten med at det må det legges til rette for parkering og informeres godt om 
hvor man kan parkere – slik at det oppleves som enkelt for kundene. 
Over halvparten av de som bor i Hønefoss by og 86% av de som bor i områder rundt byen oppgir 
at de først og fremst bruker bilen når de skal til sentrum. 76% sier gode parkeringsmuligheter er 
viktig for hvor de velger å handle. Over 1/3 av respondentene sier at grunnen til at de ikke bruker 
byen mer er opplevelse av avstand, omvei og fordi det er upraktisk å reise dit.  

Tilgjengelighet er med andre ord subjektivt. 

3.5 Arbeidsgruppemøter 
Med utgangspunkt i Ringerike Næringsforenings (RNF) forprosjekt ERIGO har kommunen tatt 
initiativ til å samarbeide om utfordringene handelen opplever rundt parkering i Hønefoss i dag. 

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra RNF, gårdeiere og handelsstanden og 
kommunen har jobbet med felles løsninger for parkering i Hønefoss. Ulike løsninger har blitt tatt 
opp og diskutert. Det har vært tre arbeidsmøter i gruppa, i tillegg til et oppstartsmøte og 
«underveismøte» hvor alle butikkene i sentrum ble invitert inn. 

Gjennom arbeidsgruppa har man prøvd å forenes og sett på ulike løsninger, men ikke kommet til 
enighet om alle tiltak. Blant annet at kommunen stiller gratis p-plasser til rådighet mot at 
butikkene forplikter seg til lengre åpningstider. Dette også med bakgrunn i undersøkelsen; vi vet 
at en viktig motivasjonsfaktor for å reise til byen er å handle eller utføre et ærend – det er altså 
ikke nok å tilby gratis parkering, det må også være et tilbud i byen som gjør at folk ønsker å reise 
dit. For at gratis parkering skal være et effektivt virkemiddel er det derfor viktig at 
næringsdrivende i sentrum holder åpent etter kl. 16, da flere har mulighet til å handle etter 
arbeidstid, og man ser fra tellerne som er installert på torget at besøk i sentrum stuper kl. 16.  
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Arkivsaksnr.: 17/1379-390  Arkiv: PLN 431  

 

Sak: 9/20 

 

Saksprotokoll - 431 Områderegulering Hønefoss - Klage på vedtak  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 

1. Klagen fra BA-tec as tas ikke til følge. 

2. Klagen fra Anne Helene Frøislie tas ikke til følge. 

3. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 

denne lov. Klagen sendes fylkesmannen i Oslo og Viken med følgende uttalelse: 

 Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette 

saksframlegget. 

4. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.01.2020: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Punktivs avstemming: 

Rådmannens pkt. 1 ble vedtatt mot 3 stemmer (V, Hanserud Frp og H) som Hovedutvalgets 

(HMA) innstilling til Formannskapet. 

Rådmannens pkt. 2-4 ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1379-389   Arkiv: PLN 431  

 

 

431 Områderegulering Hønefoss - Klage på vedtak  
 

Forslag til vedtak: 

1. Klagen fra BA-tec as tas ikke til følge. 

2. Klagen fra Anne Helene Frøislie tas ikke til følge. 

3. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak 

av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter denne 

lov. Klagen sendes fylkesmannen i Oslo og Viken med følgende uttalelse: 

 Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette 

saksframlegget. 

4. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

 

 

  

Sammendrag 
Det er mottatt 2 klager på plan 431 Områderegulering Hønefoss. Det klages på vedtakspunkt 

11 i kommunestyrets sak 124/19 og på felt BS7. Dette gjelder Gamle Handelsskolen og 

Thoresenparkeringen.  

 

Rådmannen anbefaler at klagene ikke tas til følge. 
 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Dato  Utvalg  Sak  

20.06.2017  Formannskapet 2 – 

kommunestrategi og plan  

Sak 20/17 - Oppstart av 431 

– Områderegulering 

Hønefoss og høring av 

planprogram  

20.02.2018  Formannskapet 2 – 

kommunestrategi og plan  

Sak 6/18 - Fastsetting av 

planprogram  

08.03.2018  Kommunestyret  Sak 14/18 – Fastsetting av 

planprogram  



- 

22.01.2019  Formannskapet  Sak 3/19 – 

1.gangsbehandling – Vedtak 

om høring og offentlig 

ettersyn  

27.08.2019 Strategi og plan Sak 15/19 -  2. 

gangsbehandling – Vedtak av 

plan 

05.09.2019 Kommunestyret Sak 124/19 – 2. 

gangsbehandling – Vedtak av 

plan 

 

Beskrivelse av saken  

Kommunestyret vedtok i møte 05.09.2019, sak 124/19 plan 431 Områderegulering Hønefoss. 

Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn to klager på vedtaket, fremsatt av BA-tec 

as v/Jan Solberg og Anne Helene Frøislie. Klagene er mottatt innenfor klagefristen.  

 

Klage fra BA-tec as, datert 08.10.2019  

Klager eier gnr/bnr 316/331 og 317/330. 

Det klages på vedtakspunkt 11 ved vedtak av planen: I området Torvgata, Hammerbrogata, 

Lagesensgate (området ved gamle Handelsskolen) skal maksimal byggehøyde være 10 meter 

(3 etg) med skråtak.  

 

Vedtakspunktet medfører at pågående detaljregulering for plan 395 Nordre Park boligsameie 

ikke kan vedtas uten omarbeidelse. 

 

Det er kommet inn to uttalelser fra motpart i saken. Den ene er fra Nordsida vel og den andre 

er fra Randi Brit Jørgensen, Anette Holten Bekkestad, Ole Erik Kristiansen, Nina Kristiansen, 

Astrid Synnøve Andersen og Karl Petter Endrerud. Begge uttalelsene sier seg uenig med 

klager og ønsker ikke at de folkevalgte skal endre sitt eget vedtak. Uttalelsene i sin helhet 

ligger vedlagt. 

 

Rådmannens kommentar: Ved 1. gangsbehandling lå området inne som en del av et større felt, 

BS21, med begrensninger i volum og høyde. Etter merknad fra klager endret rådmannen dette 

slik at plan 395 Nordre Park boligsameie kan gjennomføres innenfor rammene vedtatt 

områderegulering setter. Endringen har ikke vært på høring. Under behandling av 

områdereguleringen omgjorde de folkevalgte rådmannens endring og vedtaket i 

kommunestyret endret tilbake til rammene gitt ved 1. gangsbehandling, men denne gangen 

utskilt som et eget felt, BBB6. Rådmannen følger det politiske vedtaket gjort i kommunestyret. 

Det er ikke kommet fram nye opplysninger fra klagers side og rådmannen ser derfor ingen 

grunn til å ta klagen til følge. 

 

For utfyllende kommentarer til klagen, se vedlegg Klager kommentert av Rådmannen. 

 

Om klagen tas til følge er det nødvendig med utredninger for den nye bruken av området. Felt 

BBB6 vil ikke kunne få rettsvirkning før dette er gjennomført.  

 

Klage fra Anne Helene Frøislie, datert 20.10.2019  

Klager er medeier av gnr/bnr 318/403. 

 



- 

Det klages på innsnevringen av felt BS7 og på byggehøyde på nevnte felt som skal være 

mellom 1-6 etasjer. Klager ønsker også å endre feltformålet fra sentrumsformål til 

anleggseiendom og utvides til også å gjelde over Kvernberggata og Kongens gate. 

Det er ikke mottatt noen uttalelser fra motpart på klagen. 

 

Rådmannens kommentar: Det er ikke ment at bygget i kvartalsstrukturen skal variere mellom 1 

og 6 etasjer, men mellom 3-6 etasjer. Det er åpnet opp for at hele feltet kan bebygges 1 etasje, 

inkludert indre gårdsrom, se Figur 1. Dette medfører at det indre gårdsrommet vil ligge høyere 

enn veien rundt kvartalet. Merknad angående anleggseiendom er også fremsatt ved høring og 

offentlig ettersyn og kommentert ut av rådmannen i den omgangen. Det er ikke kommet fram 

nye opplysninger fra klagers side og rådmannen ser derfor ingen grunn til å ta klagen til følge.  

 

Figur 1: Utsnitt av etasjehøyde for eiendom gnr/brn 318/403 i kvalitetsprogrammet. 

  

For utfyllende kommentarer til klagen, se vedlegg Klager kommentert av Rådmannen. 

 

Om klagen tas til følge er det nødvendig med utredninger for den nye bruken av området. 

Området vil ikke kunne få rettsvirkning før dette er gjennomført. Om klagen skal tas til følge 

må de delene av plan 431 som berøres oppheves og ny reguleringsplan utarbeides. Det er mulig 

å ta ut Felt BS7 uten at det får store konsekvenser for resten av planen. Hvis hele eiendommen 

gnr/bnr 318/403 tas ut av planen vil det ikke være mulig å realisere ny sammenhengende 

gateprofil av Kongens gate.  

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak av 

reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov. Klage 

på reguleringsvedtak forelegges Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, som sender den 

videre med sin innstilling til Strategi og utvikling og Kommunestyret. Dersom det ikke er 

grunn til å ta klagen til følge, sendes saken til fylkesmannen i Oslo og Viken.  

 

 

Alternativt vedtak 

1. Klagen fra BA-tec as tas til følge. 

2. Klagen fra Anne Helene Frøislie tas til følge. 

3. Saken legges frem for kommunestyret, med følgende forslag til endring av 

reguleringsplanen: 

a. Vedtakspunkt 11 i kommunestyrets sak 124/19 oppheves. 

Reguleringsbestemmelsene for Felt BBB6 endres tilbake til slik de ble presentert 

ved 2. gangsbehandling. 



- 

b. Eiendom gnr/bnr 318/403 (Felt BS7 samt deler av Felt o_SKT og Felt o_S3) tas ut 

av planen i påvente av privat detaljregulering. 

c.  

4. Iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak utsettes (jf. forvaltningsloven § 42) til 

klagen er behandlet i kommunestyret. Berørte parter informeres om dette. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen følger det politiske vedtaket gjort i kommunestyret. Det er ikke kommet fram nye 

opplysninger fra klagers side. Rådmannen anbefaler at klagene ikke tas til følge.  

 

 

Vedlegg 

Klage BA-tec as 

Klage Anne Helene Frøislie 

Klager kommentert av Rådmannen 

Uttalelse til klage Karl Petter Endrerud m.fl. 

Uttalelse til klage Nordsia Vel 

Plankart 431 Områderegulering Hønefoss 

Reguleringsbestemmelser 431 Områderegulering Hønefoss 

Vedtak Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.12.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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Fra: Christian & Anne Helene Frøislie [froislie@gmail.com] 

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

Kopi: Dagfinn Nilsen [hr.dagfinn.nilsen@gmail.com] 

Sendt: 20.10.2019 18:37:40 

Emne: Fwd: Klage på områderegulering Hønefoss - byplan sak 17/1379-339 

Vedlegg: postmottak@ringerike.kommune.no.vcf 

 

 

> Viser til vedtak mottatt 2. oktober 2019. 

>  

> Ønsker å klage på innsnevringen av BS7 i plankartet. Reduksjon av BS7 vil redusere dagens parkeringsareal 

betydelig og det vil bli veldig få parkeringsplasser i nærheten av torget og det vil få negative konsekvenser for 

handel i sentrum. 

> Byplan legger opp til transport både fra jernbanestasjon og kvernbergggata. Etablering av ny bussterminal på 

jernbanestasjon vil trolig medføre at det vil være færre busser som vil stå lenge på dagens bussterminal. 

Økningen i Kvernberggata mot BS7 vil slik vi ser det ikke medføre økning av flere bussstopp, men redusere 

grøntareal og parkeringsareal betydelig. Vi kan ikke forstå at en så stor reduksjon av BS7 er nødvendig. 

> Reduksjon av BS7 vil medføre at planene som tidligere er skissert ikke vil kunne bli etablert.  

> Vi ønsker å klage på bestemmelsene til BS7 i forhold til begrensningen på byggehøyde fra 1 etg til 6 etg. Når 

BS7 er innsnevret så mye vil det være krevende å få en hensiktsmessig løsning når det går fra 1 etg til 6 etg. 

Siden BS7 ligger ved siden av BF vil det være hensiktsmessig for å unngå stor endring fra byggehøydene til 

nabotomten (BF). Vi mener det må legges opp til minimum 3 etg som det lavest og høyest kan være 6 etg. Dette 

vil kunne få en mer hensiktsmessig utnyttelse av tomten. Om utnyttelsen må økes ytterligere for å kunne 

muliggjøre dette må vurderes. 

> Vi mener også at det bør legges opp til å kunne tillatelse anleggseiendom over kvernberggata og Kongensgata. 

Dette vil bidra til at de som skal ta bussen eller sykler/gående kan få ly for været og skape god samhandling 

mellom funksjonene og byggene.  

>  

>  

>  

>  

> Mvh 

> Anne Helene Frøislie 



RI N GE RI KE KOM M U N E

Klagebehandling 0605_431 O mråder egulering Hønefoss

Kommunestyret vedtok 05.09.2019 sak 124/19 431 Områderegulering Hønefoss.

Hensikten med planen er å utvikle en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives, s kape en framtidsrettet by
som bidrar til å redusere klimagassutslipp og planlegge for at vekst i persontransport tas av kollektiv, sykkel og gange.

Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn tre klager på vedtak. Den ene er senere trukket etter dialog med klager. De to
klagene er fremsatt av BA - tec as og Anne Helene Frøislie.

Liste over klag er

Navn Dato
BA - tec as 07.10.2019
Anne Helene Frøislie 20.10.2019

Oppsummering av uttalelser Rådmannens kommentar

BA - tec as

Klage n gjelder endringsvedtak nr. 11 i Vedta k av Områderegulering Hønefoss
sak 124/19 i Kommunestyret 05.09.2019 .

1. Klager mener det er bemerkelsesverdig at et «benkeforslag» kan tilsidesette
et tidligere førstegangs godkjent planforslag (detaljregulering Nordre Park
Boligsameie), uten at politikerne ser noen behov for konsekvensut redning av

1. De folkevalgte har all mulig rett til å vedta det de mener er best for Ringerike.
Områderegulering Hønefoss setter rammer for videre detaljregulering er i
Hø nefoss . Ved høring og offentlig ettersyn av områderegulering Hønefoss
var det satt en ramme på 3 etasjer for BS21 som dette arealet var en del av.
BA - tec as kom med merknad hvor de påpekte at dette ikke ville muliggjøre



2

vedtaket, verken vedrørende arkitektur, overordnet miljøaspekt,
samfunnsøkonomi, prosjektøkonomi eller byutvikling.

2. Hvis vedtaket blir stående vil de n pågående detaljreguleringen vil måtte
legges til side fordi det ikke vil være økonomisk bærekraftig.

3. «Gamle Handelskolen» er et typisk område for fortetting rundt Inter -
City banen. En høyere utnyttelse av sentrale, egnede byområder vil lette
trykket på ne dbygging av jor d bruksareal rundt byen, og i dette tilfelle også
bety mye for en eventuell bevaring av Hønefoss skole ved at elevgrunnlaget
kunne bli større.

4. Kjøp av området baserte seg på feilaktige opplysninger fra Ringerike
kommune. Klager fikk tilbakeme lding fra kommunen om at « Vesttangente n»
ikke var til hinder for omregulering, den var avregulert. Klager hadde ikke
kjøpt området i august 2012 hvis det hadde fremkommet tvil fra kommunen
om at Vesttangenten fortsatt var et hinder for omregulering. Det bl e fremmet
innsigelse ved høring og offentlig ettersyn fra Statens vegvesen på bakgrunn
av «vesttangenten», noe som gjorde at detaljreguleringen ble liggende fram
til ny Byplan nå ble vedtatt.

5. P lanpro sess : etter kjøpet ble LINK Arkitektur as (LINK) engasjerte seg som
reguleringsarkitekt og arbeidet ble iverksatt. Reguleringsforslag nr. 1, som
innebar riving av alle gamle bygg på tomta og bygging av tre nye bygg ble
innsendt, men forslaget ble ikke godkjent av RK i møte 18.11.14. Klager
ønsket da å av slutte saken, men fikk sterke anmodninger fra sentrale
politikere om å klage på vedtaket og fremm e nytt forslag : Fasadene på den
eldste bygningen (Meieriet) ut mot Hammerbrogaten måtte bli stående, men
kunne rehabiliteres innvendig til leiligheter og at ba kenforliggende areal
kunne bli bebygd med to moderne boligblokker. LINK ble engasjert på nytt og
en rekke mulighetsstudi er ble utarbeidet og avstemt med planavdelingen.
Innsendt plan med fasadebevaring av «Meieriet» og to nye boligblokker ble
innsendt. Forslaget var et minimums kompromissforslag. Dette ble godkjent
og lagt ut på offentlig ettersyn 04.07.16 og SVV kom deretter med sin
innsig else som låste saken.

6. Inhabilitet i planavdelingen: De første årene av planprosessen med
detaljregulering fra 2014 fremsto underlige / krevende både for undertegnede
og saksbehandlere fra LINK. Det var vanskelig å få avklaringer og det kom
spørsmål fra del er av nabolaget som viste at de var godt informert om
planarbeidet uten at noen planer var offisielt lagt ut og det ble mobilisert
motstand mot prosjektet fra deler av nabolaget, mens de naboene som var
tilhengere av en utvikling på Handelsskolen» ikke øns ket å profilere seg. Ved
en anledning ble jeg informert om at avdelingslederen for areal og byplan,

den pågående detaljreguleringen Nordre Park Boligsameie . Rådmannens
kommentar den gang var: Den delen av BS21 som berører detaljregulering
395 Nord r e Park Boligsameie skilles ut som eget felt. BRA lik det som ligger i
detaljplanen legges inn på vilkår om at detaljreguleringen vedtas. Ve d vedtak
av plan ønsket kommunestyret å videreføre rammer på 3 etasjer for dette
området. Det er krav om detaljregulering av feltet, og konsekvensene for et
prosjekt vil bli vurdert der. Rådmannen følger det politiske vedtaket gjort i
kommunestyret . Det er ikke kommet fram nye opplysninger fra klagers side
og rådmannen ser derfor ingen grunn til å ta klagen til følge.

2. Tas til orientering . Aktuell klage som er til behandling er klage på
områderegulering Hønefoss, ikke detaljregulering 395 Nordre Park
boligsameie.

3. Tas til orientering. Det er viktig å bygge opp om ny IC - stasjon og tilrettelegge
for sentrumsnære boliger . Viktige arealer for høy utnyttelse er blant annet
Øya, og oppe ved stasjonen . I dette tilfelle er det også viktig å tilpasse seg
det eks isterende bevaringsverdige bygningsmiljøet på Nordsia. Rådmannen
følger det politiske vedtaket av områderegulering Hønefoss gjort i
kommunestyret .

4. Dette punktet dreiser seg om pågående regulering 395 Nordre Park
boligsameie og historikken i den planprosess en, og omhandler ikke
planprosessen for områderegulering Hønefoss.
BA - tec as viser til møte med en person som ikke lenger jobber i kommunen.
Han viser også til eiendomsmegler og selger. Dokumentasjon de har er å
referere til en muntlig bekreftelse fra planavdelingen at « Vesttangenten » er
avregulert. Det er ikke vist til skriftlig dokumentasjon. Rådmannen har ikke
kjennskap til at det foreligger noe skriftlig fra disse møtene . Uavhengig av
dette har ikke kommunen mulighet til å forskuttere regulering eller love utfall
av fremtidig regulering. Det er også verdt å nevne at man ikke har rettsvern
mot senere endringer før man har fått byggetillatelse . BA - tec as skriver selv i
brev datert 21.11.2014 (vedlegg 2 i klagen) at Lagensens gate 3 i dag er
regulert til veiformål og grøntareal. Dette tyder på kjennskap til at
«Vesttangenten» ikke var avregulert. Som kjent krever oppheving av en
reguleringsplan samme prosess som for utarbeiding av ny plan, jf. plan - og
bygningsloven § 12 - 14 første ledd. Videre er det slik, jfr. Pbl - loven, at vedtak
om å sende reguleringsplan på høring og offentlig ettersyn er et prosessuelt
vedtak og ikke et enkeltvedtak som er k lageberettiget etter
Forvaltningsloven. Reguleringsrisikoen vedvarer fram til endelig vedtak i
kommunestyret, i planer der det ikke foreligger innsigelse. Endelig vedtak i
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som ledet arbeidet, hadde meget nære relasjoner til nærmeste nabo til
prosjektet og at andre som arbeidet i planavdeling også hadde nærstående
på «Norsia». På spørsmål om dette innrømmet avdelingsleder at hun hadde
hytte sammen med nærmeste nabo og at de for øvrig hadde nære
forbindelser. BA - tec as tok dette opp med daværende kommunalsjef, som
med engang omorganiserte arbeidet med saken i planavdelingen.

7. Rent prinsipielt burde vel sannsynligvis reguleringsarbeidet i denne saken
vært bortsatt til et frittstående planleggingsfirma for at full habilitet skulle
være sikret.

8. Prosjektet har kostet 15,5 mill kr. Grunnleggende prosjektutviklingskostnader
vil være de s amme enten det blir bygg på 3 eller 6 etasjer, men det blir færre
m2 å fordele slike kostnader på.

kommunestyret er et enkeltvedtak som kan påklages. At andre myndigheter
fremmer inns igelse har ikke kommunen styring over.

5. Dette punktet dreiser seg om pågående regulering 395 Nordre Park
boligsameie og historikken i den planprosessen, og omhandler ikke
planprosessen for områderegulering Hønefoss.
Korrespondanse og dokumentasjon i planprosessen er arkivverdig og
offentlig. Hvem som helst kan be om innsyn og den ansatte må utlevere
arkiverte dokumenter på forespørsel om dette. I plansaker er bl.a. naboer og
andre rettighetshavere parter i saken, med egne krav i plan - og
bygningsloven om underretning i løpet av planprosessen og de har rettslig
klageinteresse. I angjeldende planprosess var det mange som fulgte med på
utviklingen i saken, slik det ofte er i plansaker. Det ble, av saksbehandler,
svart ut mange innsynsbegjæringer som kan dokumenteres i saken. Ved den
p olitisk oppstart en i formannskapet 18.11.14 ble det vedtatt oppstart av
reguleringsplan under forutsetning av fasadebevaring av Hammerbrogate 9
(journalpost 14/260 - 4 ) . Etter dette ønsket forsl agsstiller å avslutte plansaken,
men ombestemte seg etter 2 uker. Planen ble da omarbeidet til å følge opp
formannskapets vedtak og det ble varslet oppstart i mai 2015 . Vedtak om
oppst art er ikke et enkeltvedtak, men et prosessledende vedtak og kan ikke
på klages. Videre er det viktig å påpeke at vedtak om høring og offentlig
ettersyn ikke er en «godkjenning», som klager anfører, men at kommunen
skal legge merknader og uttalelser ved offentlig ettersyn til grunn for en reell
vurdering av om planforslaget bør omarbeides før det fremmes til
sluttbehandling og endelig vedtak. Ved høring og offentlig ette rs yn kom det
mange negative merknader fra naboer og privatpersoner som bor i området .
H vorvidt kommunen hadde fremmet planforslaget slik det var ved offentlig
ettersyn, eller bedt om endringer er derfor høyst usikkert. Siden S tatens
Vegvesen kom med innsigelse til planforslaget, ble ikke mottatte merknader
og uttalelser vurdert .
For øvrig er d ette ikke en del av planprosessen til Om råderegulering
Hønefoss so m klagen omhandler .

6. Inhabilitet reguleres gjennom forvaltningslovens §§ 6 - 10. Detaljreguleringen
har hatt en saksbehandler uten direkte tilknytning til området på Nordsia. At
saksbehandlers leder er inhabil er ikke et problem så lenge det ikke er
saksbehan dler som fatter vedtak. Det er i detaljreguleringer rådmannen som
innstiller på vedtak og de folkevalgte som vedtar. Alle vedtak er politisk
behandlet. Rådmannen er ikke inhabil. Dette er ikke en del av planprosessen
til Områderegulering Hønefoss, men er en del av den pågående
detaljreguleringsprosessen 395 Nordre Park boligsameie.
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7. Se p u nkt 6. Kommunen har rutiner for å hånd tere habilitet ved at overordnet
leder godkjenner saker d er nærmeste leder er inhabil.

8. Dette er ikke en del av planprosessen til Områderegulering Hønefoss, men
er en del av den pågående detaljreguleringsprosessen 395 Nordre Park
boligsameie.

Anne Helene Frøislie

Klagen gjelder felt BS7 (med tilliggende veiareal) , både avgrensning og
bestemmelser.

1. Reduksjon av BS7 vil redusere dagens parkeringsareal betydelig og det vil
bli veldig få parkeringsplasser i nærheten av torget og det vil få negative
konsekvenser for handel i sentrum.

2. Etableri ng av ny bussterminal på jernbanestasjon vil trolig medføre færre
busser stå ende lenge på dagens bussterminal. Økningen i Kvernberggata
mot BS7 vil slik vi ser det i kke medføre økning av flere bus stopp, men
redusere grøntareal og parkeringsareal betydelig. Vi kan ikke forstå at en så
stor reduksjon av BS7 er nødvendi g.

3. Reduksjon av BS7 vil medføre at planene som tidligere er skissert ikke vil
kunne bli etablert.

4. Når BS7 er innsnevret så mye vil det være krevende å få en hensiktsmessig
løsning når det går fr a 1 etg til 6 etg. Siden BS7 ligger ved siden av BF vil det
være hensiktsmessig for å unngå stor endring fra byggehøydene til
nabotomten (BF). Vi mener det må legges opp til minimum 3 etg som det
lavest og høyest kan være 6 etg. Dette vil kunne få en mer h ensiktsmessig
utnyttelse av tomten. Om utnyttelsen må økes ytterligere for å kunne
muliggjøre dette må vurderes.

5. Det bør kunne tillatelse anleggseiendom over kvernberggata og
Kongensgata. Dette vil bidra til at de som skal ta bussen eller sykler/gående
kan få ly for været og skape god samhandling mellom funksjonene og
byggene.

1. Felt BS7 var før Områdereguleringen ble vedtatt, regulert i to ulike planer,
plan 289 Sentralt stoppested for kollektivtrafikk fra 31.10.2002 og plan 64 - 31 -
32 - 33 - 34 Kvartal 31, 32, 33, 34 fra 26.06.1078. Plan 289 regulerte
Kollektivanlegg og gangveg på deler av eiendommen 318/ 403 i vest, plan 64 -
31 - 32 - 33 - 34 regulerte rutebilstasjon, parkering, park/friområde og
gågate/sykkelbane på resten av eiendom men. Områderegulering Hønefoss
legg er rammer på 1 - 6 etasjer og % - BRA: 265 %. Klager har ved høring og
offentlig ettersyn kommet med innspill til hvordan området kan utnyttes på e n
annen måte. Dette er svart ut ved høring og offentlig ettersyn .
Områderegulering Hønefoss hindrer ikke parkerin g generelt, men begrenser
parkering på bakkeplan .

2. Det er Brakar AS som har ansvaret for kollektivtransporten i Ringerike. I sin
merknad ved høring og offentlig ettersyn ble det påpekt at det trengs minst
like stort areal i bussgata som i dag, og at det ved økning av
kollektivreisend e med buss vil være nødvendig med mer areal. Dette har
kommunen ivaretatt gjennom Områderegulering Hønefoss.

3. Rådmannen mener Områderegulering Hønefoss muliggjør god utnyttelse av
sentrumsnære tomter, inkludert BS7. På feltet er det lagt opp til mulig
gjennomgående 1 etasje på hele feltet, inkludert bakgården. Dette er gjort
med hensyn til sol i bakgården og på grunn av det smale kvartalet. Byggene
langs gata varierer høyden mellom 3 og seks etasjer. Dette gir en høy
utnyttelse av feltet.

4. I tillegg til kart og bestemmelser er det utarbeidet et kvalitetsprogram til
Områderegulering Hønefoss. Den tar for seg blant annet høyder . Dette er
vist i illustrasjon på s. 72. Her ser man at det er bakgården som har
maksimalt 1. etasje, men s det i byggene ut mot gata er vist 3 - 6 etasjer, med
høyest i det nordøstre hjørnet. Merknaden er slik sett allerede ivaretatt i
vedtak områderegulering.
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5. Dette ble også spilt inn ved høring og offentlig ettersyn. Rådmannens svar er
det samme nå som da: Hvis anleggseiendom over samferdselsanlegg og
infrastruktur i Kongens gate og over kollektivterminalen tolkes som en
overbygning fra et kvartal til et annet er ikke dette ønskelig fra rådmannens
side som fokuserer på liv på gateplan og ikke i høyden. Anleg gseiendom er
for øvrig ikke et arealformål etter kart - og planforskriften.
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UTTALELSE TIL KLAGE PÅ VEDTAK AV PLAN 0605 - 431
OMREGULERING HØNEFOSS - BYPLAN.

FRA NORDSIA VEL.

Nordsia Vel ble dannet i september 2015.
Vellet har opprettet 4 undergrupper

som konsentrerer seg om hvert sitt felt:

1. St. Hanshaugen
2. Riddergården
3. Hønefoss skole
4. U tvikling og arkitektur på Nordsia .

Målet for vellet er å ta vare på Nordsia som et identitetsbyggende element
+ påvirke utvikling og arkitektur.

Følgende tema har fulgt Nordsia Vel siden dannelsen :
https://www.ringblad.no/byutvikling/nyheter/nordsia - vel/vil - danne - nordsia - vel/s/5 - 45 - 138001

St. Hanshaugen, Riddergården, Glatved brygge, badesteder, friområder, bevaring av
Hønefoss skole og forhindre bygg over tre etasjer i området Nordre torg.
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Nordsia Vel
V / Anne - Berit Haugen Rijken
Representant for vellets under gruppe: Utvikling og arkitek tur på Nordsia .
Email: abhr@ebnett.no
Adresse: Storløkkaveien 2A – 3515 Hønefoss

Hønefoss den 16 .12 .2019

Ringerike kommune,
Miljø - og arealforvaltning.
postmottak@ringerike.kommune.no

Uttalelse til klage på vedtak av plan 0605 - 431 Områderegulering Hønefoss .

Nordsia vel har sendt innspill både til førstegangs - og andregangs - runde av den offentlig e
høring en for 431 - Områderegulering Hønefoss. I begge innspillene har vi presisert at bevaring
av identiteten til o mrådene fra fossen , opp igjennom Nordre Park og videre opp over mot St.
Hanshaugen , er viktig e sak er for vellet . «Den gamle H ande lskolen» inngå r i dette.

Sitat fra innspill pr. 03 .10 .2017:
« Man kan ikke bevare alt i Hønefoss, men i angitte gater og områder må man tenke
annerledes enn i en del andre områder av byen, som ikke har tilsvarende verneverdig og
historisk bebyggelse. Eksempelvis har ikke et moderne fem etasjers firkantet høyblokk noe å
gjøre på gamle Handelsskolens arealer. Slik utbyggingstankegang er verken tilpasset vår tid
eller framtiden, synes vi.»

Si tat fra innspill pr. 15.03.2019:
« Den eldste bydelen i Hønefoss er en perle og m å bevares!

Vi tenker da spesielt på områdene i og rundt Nordre Torg, Nordre Park, St. Hanshaugen,
Hellebakken, Hammerbrogaten, Glatved, Riddergaarden, Hønefoss skole og Hønengaten. »

«I Hønefoss er det snart bare Hønefoss skole, Glatved, Riddergården, Str andgata, Torvgata,
Nordre Torg, Hammerbrogaten, Hellebakken og Blybergshaugen som er et helhetlig område

som kan si oss noe om Hønefoss sin utvikling og identitet. Dette er et lite område og er
derfor sårbart for store endringer. En må derfor være spesielt forsiktig og ikke tillate

utbygging som vil skape rot og stilbrudd å gjøre det vanskelig å lese og forstå hva dette
området forteller oss om fortidens byggestil og levevilkår. »

BA - tec as sitt ønskede « Nordre Park Boligsameie » er en del av dette bevarings verdige
området. D e framlagt planene vil bryte sterkt med det bestående kulturmiljøet der .

Vest for det ønskede Nordre Park Boligsameie , ligger Hansen sitt verneve rdig e hus
nederst i Hellebakken + kommunen sine nyrenoverte og historiske hus øverst i
bakken.
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Øst for det ønskede Nordre Park Boligsa meie, ligger hele det identitetsskapende
området mellom Nordre Park , Nordre T org og St. Hanshaugen.
Nord for det ønskede Nordre Park Boligsameie, ligger Blybergshaugen med sin
småhusbebyggelse.
Sør for det ønskede Nordre Park Boligsameie, ligger Nordre Park.

Dersom utbygging en av Nordre Park Boligsameie blir godkjent slik som det er vist på
illustrasjonene , vil denne bebyggelsen bli stående som et ruvende fremmedelement for
resten av dette spesielle området .

Et annet tankekors, er planene for parkerin g og utkjøring fra det ønskede Boligsameie.
Hellebakken er bratt, smal og uoversiktlig. Bakken blir brukt aktivt/mye både av biler og
forgjengere. Det kan oppstå mange flere vanskelige/ farlige situasjoner ders om man legger
en inn/ ut - kjørsel fra et boligsameie med 62+6 nye leiligheter, nederst i bakken.

Sentrumsutvikling består av så mangt.
Vi viser til klageren , BA - te c as , sine bemerkninger . Under Punkt 02 Samfunnsøkonomi /
Miljøaspekter, er det lagt stor vekt på de føringene fra sentra le myndigheter som forteller noe om at
«det bør fortettes med boliger i gangavstand rundt kollektivknutepunkt » .

Samfunnsøkonomi / M iljøaspekter er så mang og så meget. Det inneholder mange fler e faktorer enn
bare fortettings - pe rspektivet. Det er skrevet og utredet mye om dette.

Vi har kopiert noe fra: « Planlegging for et attraktivt bymiljø CIENS - rapport 1 - 2012 »
Finansieringskilde: Miljøverndepartementet

« By - og stedsutvikling brukes i mange sammenhenger og spenner vidt; fra friluftstilrettelegging til
kulturminnevern og sentrumsutvikling. Det handler ofte om å gjøre stedet mer attraktivt for
befolkningen, ved å ta i bruk ulike virkemidler som skal stimulere til økt innflytting og stanse eller
redusere fraflytting. »

« For å ku nne forstå og sette dagens byutvikling inn i et bredere perspektiv, er det viktig å sette
byutviklingen inn i en historisk sammenheng. Integrering av utvalgte kulturmiljøer og kulturhistoriske
verdier når byer er i utvikling forutsetter kulturhistorisk inn sik t . »

« I de seinere årene har vi opplevd at kulturarv, kulturminner og kulturmiljø har fått en mer
selvfølgelig plass i strategiske dokumenter av ulik karakter. Det henger sammen med at flere har fått
øynene opp for at kultur er en miljøskapende faktor, som kan utnyttes bevisst som drivkraft og som
innfallsvinkel til byutvikling. »

M ed d ette, ber vi om at klagen på vedtak av plan 0605 - 431 Områderegulering Høn efoss,
ikke blir tatt til følge.

Med hilsen
Anne - Berit Haugen Rijken
Representant for Nordsia Vel sin undergruppe: Utvikling og arkitektur på Nordsia.
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§ 1 3 Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde uendret, felt H91 0 (pbl. 1 1 - 8, f) ... 41
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Planens hensikt

Planens hensikt
Planen skal legge til rette for framtidig utvikling og vekst i Hønefoss sentrum. Formålet er å
oppnå et variert og levende byliv som bygger videre på byens historiske bebyggelse og
kvartalsstruktur . Det legges opp til varierte boformer og en betydelig kontor - , nærings - og
forretningsutvikling i nærhet til jernbanestasjonen. Sentrum skal styrkes og utvikles med god
kvalitet og estetikk, som et tett sentr um med gater og møteplasser, der gående prioriteres og
det er god kontakt med elva. Planen skal fastlegge rammene for et framtidsrettet og
miljøvennlig transportsystem som skal sikre tilgjengelighet til sentrum og bygge opp under
jernbanestasjonen som et knutepunkt på Ringeriksbanen.

Kvalitetsprogram
Kvalitetsprogrammet supplerer reguleringsbestemmelsene, angir kvaliteter som må oppfylles,
og skal være retningsgivende ved utarbeidelse av detaljreguleringer og bygges øknader .

Plankrav

Krav om detaljregulerin g
Innenfor områder avsatt til utbyggingsformål og samferdselsformål kan det ikke utføres arbeider
eller tiltak som nevnt i pbl. § 20 - 1 før det er vedtatt detaljregulering.

Unntak fra krav om detaljregulering:
- Tiltak innenfor a real reguler t til samferdselsareal og teknisk infrastruktur. Unntaket gjelder

ikke nye bruer over elva med tilhørende veier eller gang - og sykkelvei langs elva.
- Unntak fra plankrav er ellers gitt under de aktuelle feltbestemmelsene .
- I tillegg gjelder kommuneplanens bestemmelser om unntak fra plankrav der de ikke er i

strid med 431 Områderegulering Hønefoss.

Planavgrensningen skal følge feltavgrensningen. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om
detaljreguleringen i tillegg skal innlemme arealer utenfor feltet.
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Dokum entasjonskrav ved detaljregulering
Illustrasjonsplan i målestokk 1:500 skal følge alle detaljreguleringer. Illustrasjonsplanen skal
vise bebyggelsens plassering, areal bruk av u tomhusarealer og fellesarealer.
Illustrasjonsplanen og terrengsnitt med nabobeby ggelse skal vise maksimal utnyttelse som
reguleres.

Detaljregulering skal konkretisere:
- Formål/ bruk innenfor feltet , herunder varierte leilighetsstørrelser og mulighet for

innpassing av kommunale boliger/ omsorgsboliger.
- Atkomst, parkering, renovasjonslø sning og anleggsområde.
- Grad av utnytting .
- Bebyggelsens plassering , høydeplassering og utforming av taklandskap.
- Fasadetegninger skal vise byggehøyder, inndeling av fasader, detaljering , materialbruk

og farger mm.
- Snitt - tegning skal vise hvordan bebyggelsen forholder seg til omkringliggende

bebyggelse og byrom mm, og eksisterende og nytt terreng.
- Utearealer og lekearealer, gang - og/eller sykkelforbindelser og eventuelle interne veier
- Nytt og eksisterende terreng .
- Bevaring av eksisterende terreng o g vegetasjon .
- Utforming av belysning og skilt .
- Tiltak for universell utforming skal avveies mot verneverdier.

Rekkefølgebestemmelser

Vilkår for tiltak

Forurenset grunn
Før tiltak som medfører inngrep i grunnen , kan settes i verk, skal det undersøkes om det
finnes forurenset grunn jf . forurensningsforskriften kap. 2. Dersom forslagsstiller/
tiltakshaver kan dokumentere at det ikke er mistanke om forurensning, kan krav om
miljøtekniske grunnundersøkelser frafalles. Kravet gjelder uavhengig av om tiltaket f or
øvrig er søknadspliktig etter plan - og bygningsloven.

Påvist forurensning skal varsles kommunens forurensningsmyndighet. Hvis undersøkelser
viser forurensning, skal det utarbeides tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før
terrenginngrepet kan sta rte.

Massehåndtering
Rene masser skal prioriteres omdisponer t lokalt.

Spredning av svartelistede arter skal unngås (jf. forskrift om fremmede organismer av
03.04.2018).

Forurensing og naturmangfold langs vassdrag
Med detaljregulering eller søknad om ny e bruer, opparbeidelse av tursti Elvelangs og
andre større tiltak nær vassdragene skal det følge en vurdering av miljørisiko og være
utarbeidet et miljøoppfølgingsprogram for både anleggsperiode og driftsfase.

Miljørisikovurderingen og miljøoppfølgingspro grammet skal være utarbeidet av foretak
med relevant fagkompetanse og beskrive miljøtiltak inkludert eventuell overvåkning, samt
ansvarsfordeling og tidsfrister.

Ivaretakelse av lovpålagte krav hjemlet i blant annet forurensningsloven,
naturmangfoldloven og vannressursloven skal dokumenteres. Formålet med
miljørisikovurderingen og miljøppfølgingsprogrammet er å:
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Hindre spredning av miljøgifter og partikler ut i vassdraget som kan ha konsekvens for
planter og vannlevende organismer i og langs vassdraget:

B ruer over elva skal utformes og vedlikeholdes på en måte som minimerer avrenning av
salt, grus og lignende til elva. Nødvendige tillatelser etter også andre lovverk være
innhentet før tiltak kan gjennomføres, f.eks. kapittel 22 i forurensningsforskriften o g
vannressursloven. Som grunnlag for miljørisikovurderingen må det være gjennomført
undersøkelser av forurensningstilstanden til masser i og langs vassdraget som vil berøres
av tiltaket, samt førtilstand til både kjemiske og biologiske parametere i de berø rte
vannforekomstene. I miljøoppfølgingsprogrammet må det, dersom relevant, foreslås
spredningshindrende tiltak. All spredning av anleggsvann, miljøgifter og partikler skal
overvåkes og det skal være beredskap for utslipp til elva under anleggsperioden. Fo r tiltak
direkte i elva skal vannkvaliteten overvåkes og tiltak iverksettes hvis fastsatte
grenseverdier overskrides. Dersom graving på land medfører behov for håndtering av vann
i byggegrop og det vurderes å pumpe vann fra byggegrop ut i bekker og elver, må det
søkes Fylkesmannen om tillatelse til utslipp. En tillatelse vil da omfatte krav om behandling
av vannet før utslipp.

Redusere påvirkning på viktige naturtypeforekomster og sårbare og truede arter:

Detaljert fysisk utforming av tiltakene skal tilpasses terrenget og ta særlig hensyn til
registrerte viktige naturtypeforekomster, viktige funksjonsområder for truede arter og arter
av nasjonal forvaltningsinteresse og kantvegetasjon mot elvene. Det foruts ettes at det
benyttes de metoder og maskiner som er mest mulig skånsomme og at det ikke gjøres
større terrenginngrep en strengt nødvendig.

Avbøtende tiltak, inkludert tilpasninger av tidspunkt for anleggsperiode av hensyn til
sårbare fuglearter skal beskr ives i miljøoppfølgingsprogrammet. Ved tilpasning av
anleggsperioder bør det søkes å unngå arbeid om vinteren i områder med overvintrende
andefugl og sangsvane, mens for anleggsarbeid i og nær naturtypelokalitetene «Petersøya
(BN00007314) » og «Hønefoss SØ (BN00084288) » blir hekkeperiode for dverglo og
fiskemåke sentralt å unngå. Videre bør det unngås samtidig anleggsarbeid for flere
prosjekter som påvirker tilsvarende funksjonsområder til samme sårbare
fuglepopulasjoner. Ved Petersøya skal det unngås å fylle igjen mer i «bukta» mellom land
og øya, men heller vurderes å åpne denne mer opp. Uansett bør det sikres at periodevis
oversvømmelse opprettholdes. I områder med registrerte forekomster av fremmede arter
skal miljørisikovurderingen og – oppfølgingsprogrammet vurdere tiltak for å hindre
spredning.

Teknisk infrastruktur
Før det gis igangsettingstillatelse til etablering av tekniske anlegg som skal overtas av
kommunen , må tekniske planer være godkjent og avtale om overtakelse mellom
ko mmunen og utbygger foreligge.

Før det gis igangsettingstillatelse til etablering av tekniske anlegg som skal overtas av
fylkeskommunen, må gjennomføringsplan være godkjent av Statens Vegvesen.

Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse skal offentlig v eg, fortau, gang - og sykkelveg,
vann - og avløpsnett være opparbeidet i henhold til godkjente tekniske planer, og
angjeldende bygg være koblet til kommunalt VA - nett.

Parkering
Før det gis brukstillatelse til bebyggelse, skal felles parkeringsanlegg være opp arbeidet .
Alternativt skal avtale om frikjøp være undertegnet.

Ved utbygging i byggetrinn skal det være opparbeidet tilstrekkelig parkeringsplasser
tilhørende byggetrinnet før det gis brukstillatelse til bebyggelse for byggetrinnet .

Alternativt skal avtal e om frikjøp være undertegnet.
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Støy
Med detaljregulering , eller rammesøknad/ ett - trinnstillatelse der det ikke er plankrav, skal
det følge en støyutredning.

Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse, skal eventuelle støyskjermingstiltak være
etable rt.

Luftkvalitet
I forbindelse med detaljregulering , eller rammesøknad/ ett - trinnstillatelse der det ikke er
plankrav, skal det vurderes å stilles krav til e n luftkvalitetsutredning basert på kommunens
luftkvalitetsmålinger.

Flo m
Før det gis rammetillatels e/ ett - trinnstillatelse til bebyggelse innenfor feltene BKB10 og
BS16 skal Sagdammen være oppgradert slik at den tilfredsstiller sikkerh etsnivå for
konsekvensklasse 4.

Grunnforhold
I forbindelse med detaljregulering eller søknad om tillatelse til tiltak i områder som
potensielt kan være utsatt for ras og skred skal det foreligge dokumentasjon på at
sikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt, jf. enhver tids gjeldende teknisk forskrift vedrørende
sikkerhet mot flom, stormflo og skred.

I områder med løsmasser hvor terrengkriterier tilser at det kan gå ras eller skred skal det
dokumenteres av en fagkyndig at den geologiske stabiliteten i hele området er tilstrekkelig.

For mindre byggetiltak kan det gis unntak fra kravet om geoteknisk undersøkelse dersom
tiltak shaver kan legge frem en tilfredsstillende begrunnelse som viser at tiltaket ikke vil ha
negativ påvirkning på stabilitetsforholdene. Utredningens omfang skal vurderes opp mot
tiltakets omfang og graden av fare.

Sikkerhetskrav og vurdering av skredfare ska l følge teknisk forskrift og NVE sine veilere:
nr. 2/2014 «Flaum - og skredfare i arealplaner», nr.7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred»
og «Veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner», eller etterfølgende versjoner av disse.

Rekkefølgetiltak

Tiltak Felt
Veistrekning av Osloveien
felt o_S1

Utbygging av felt B/T1 og B/T3 tillates ikke igangsatt før felt
o_S1 er ferdigstilt.

Veistrekning av Kongens
gate felt o_S3

Utbygging av felt BS4, BF og BS7 tillates ikke igangsatt før fel t
o_S3 er ferdigstilt.

Veistrekning av Kongens
gate felt o_S4

Utbygging av felt BS15 og BKB9 tillates ikke igangsatt før f elt
o_S4 er ferdigstilt .

Ny atkomst til felt o_SPA2
over felt B/K2

Utbygging av felt o_SPA2 tillates ikke igangsatt før ny atkomst
er etablert over felt B/K2.

Felt o_SGT3 (nytt
gatetun)

Før bebyggelse kan tas i bruk på felt BBB1 og BKB6, skal felt
o_SGT3 være ferdigstilt.

Felt o_SGG1 (ny
gang vei/
gangareal/gågate )

Før bebyggelse kan tas i bruk på felt BU2, BKB2 og BKB3, skal
gangvei felt o_SGG1 være fe rdigstilt langs det aktuelle feltet.

Sosial utbygging og bruk av utbyggingsavtaler (pbl § 12 - 7 nr. 5, jf §§ 17 - 2 og
17 - 3)

Utbyggingsavtalen kan regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en
andel av boligene innenfor et avgrenset område til markedspris (jf. pbl. §17 - 3). (Se § 4. 6 )
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Utbyggingsavtale forutsettes inngått, der det fra kommunens side er ønsk elig å regulere antall
boliger i et område , største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming.
Det samme gjelder der kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett eller tilvisningsrett til en andel
av boligene . (Jf . pbl. § 17 - 3 annet ledd). (Se § 4.6 )

Fellesbestemmelser for hele planområdet

Oppfølging av kvalitetsprogram ved søknad om tiltak og videre
detaljregulering

Kvalitetsprogrammet er retningsgivende for tiltak innenfor planområdet og for videre
detaljreguleringer. Se eget vedlegg til planen.
I søknader om tiltak og forslag til detaljregulering skal det redegjøres for hvordan prinsippene i
kvalitetsprogrammet er videreført og sikret i plankart og bestemmelser når det gje lder utforming
av bebyggelse, fellesarealer og byrom.
Med detaljregulering , eller rammesøknad / ett - trinnstillatelse , der det ikke er plankrav, skal det
følge en skriftlig redegjørelse for hvordan kvalitetsprogrammet er fulgt opp.

Plan for trinnvis utbygging av ny bebyggelse
Dersom planområdet ønskes utbygd trinnvis, skal det ved rammesøknad / ett - trinnstillatelse for
første bygge trinn foreligge skisseprosjekt for hele områ det. I tillegg skal det så langt som mulig
følge en plan for realisering av hele prosjektet.

Dokumentasjonskrav ved rammesøknad / ett - trinnstillatelse /
igangsettin gstillatelse

Med alle rammesøknader/ søknader om ett - trinnstillatelser skal det følge :
- F asadetegninger som viser byggehøyder, inndeling av fasader, materialbruk, farger,

detaljering mm.
- E n oversikt som viser fordelingen mellom de ulike arealbruksformålene i eksisterende

og ny bebyggelse.
- Utomhusplan i målestokk 1:500 som for alle fellesarealer og ubebygde deler av felter ,

skal vise:

Innhold i situasjonsplanen Søknad om
ramme - / ett -
trinns tillatelse

Søknad om
igangsetting

Utforming og bruk av uteoppholdsarealer x
Nytt og eksisterende terreng x
Ny vegetasjon og eksisterende vegetasjon/ markdekke
som skal bevares

x

Løsning for håndtering av overvann og flomveier (iht.
Retningslinjer for overvannshåndtering i Ringerike
kommune)

x

Parkering for sykkel og bil x
Renovasjonsløsning x
Utforming av tilliggende fortauareal x
Biloppstillingsplasser/carporter/garasjer inkludert
plassering og utforming av HC - parkering og organisering
av dette

x

Areal for av - og pålessing, varelevering og
utrykningskjøretøy

x

I nterne veier med snumuligheter x
Stigningsforhold, terrengplanering og forstøtningsmurer
med angitt høyde

x

Materialbruk x
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Plassering av tekniske installasjoner som trafo x
Kommunaltekniske anlegg (sluk, kummer og ledninger og
eventuelle pumpestasjoner)

x

Nodehus (fordelingshus) til fiber x
Fjernvarmeinstallasjoner x
Utforming av lekearealer og bruk til alle årstider x
Plassering av terrengforstøtninger, murer, trapper etc. x
Utforming og plassering av benker, belysning og skilt x
Plantevalg x

Beregning av grad av utnytting
Bruksareal helt eller delvis under terreng regnes ikke med i beregningen av % BRA , men skal
opplyses om ved detaljregulering og søknad om tillatelse til tiltak.

Frisikt
Frisikt skal være i samsvar med Statens Vegvesen sin veinormal håndbok N100 eller nyere.

Enkeltstående trær kan stå i sikttrekanten, men bør oppstammes. Krav til sikt og
sikkerhetsavstander skal ivaretas. Dette kontrolleres spesielt for vogntog (øyehøyde 2,7 m).
Trær innenfor sikttrekanter kan maksimalt ha stamme med diameter på 0,15 meter.

Boligsosialt
Kommunen skal gis fortrinnsrett til kjøp av inntil 20 % av boligene i utbyggingsprosjekt til
markedspris.
I s tørre utbyggingsprosjekt , med 20 boenheter eller flere, kan kommunen, ved behov, kreve
opprettelsen av én eller to 5 - roms boenheter. Dersom kommunen stiller krav til dette , må
kommunen forplikte seg i en utbyggingsavtale til kjøp av enhetene.

Leilighetsst ørrelser
Boligområder skal ha variasjon i boligsammensetning og/eller leilighetsstørrelser.
Større utbyggingsprosjekter, med 20 boenheter eller flere, bør sammensettes slik at
hovedvekten av boenheter skal variere fra 2 - roms til 4 - roms. 1 - roms boenheter bø r unngås.
Minimum 20 % bør være leiligheter mellom 30 og 50 m2. Minimum 20 % bør være minst 80 m2,
10 % av disse bør være over 100 m2 og ligge på bakkeplan med mulighet til privat uteområde
som hage eller terrasse.
Endelig leilighetssammensetning fastsett es i bestemmelser til detaljregulering.

Overvannshåndtering
Overvann skal fordrøyes og infiltreres innenfor feltet ved bruk av åpne overvannsløsninger,
permeable overflater, tilstrekkelige jorddybder og bruk av vegetasjon på tak og utearealer.
Flomveier sk al vises.
Det vises til Ringerike kommune n s Retningslinjer for overvannshåndtering i Ringerike
kommune.

Anleggsperioden
Med søknad om ramme tillatelse / ett - trinnstillatelse skal det sendes inn plan for plassering
eventuelle boligbrakker med atkomst og parkering, og kjøremønster for anleggstrafikk. Det skal
redegjøres for sikring av vegetasjon og te rreng .
Med søknad om igangsettingstillatelse skal det sendes inn plan for plassering av riggområder,
masseregnskap, midlertid ige massedeponier, lagerplasser. Det skal redegjøres for støv og støy
i anleggsperioden.
I rammesøknad/ søknad om ett - trinnstillatelse skal det omtales tiltak for å redusere
klimagassutslipp og lokal luftforurensning i anleggsperioden, herunder skal det som hovedregel
benyttes fossilfri oppvarming i anleggsperioden.
Eksisterende bebyggelse skal sikres atkomst i anleggsperioden.
I anleggsperioden må det sikres trygge gang - og sykkelforbindelser til skole, barnehage,
sentrum, togstasjon og holdeplasser i en midlertidig situasjon.
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Tekniske planer for samferdselsanlegg
Med rammesøknad / ett - trinnstillatelse for opparbeidelse/omarbeidelse av gater, torv, kjøreveier,
gang - sykkelløsninger med mer skal det innleveres detaljerte tekniske planer.
Planen skal vise blant annet inndeling av trafikk arealet, koteh øyder, belegg, beplantning,
belysning, skilting og andre relevante anlegg og elementer. Tekniske p laner skal godkjennes
med rammesøknaden / ett - trinnstillatelsen.
Tekniske planer som berører fylkesveg skal godkjennes av Statens vegvesen.

Blåg rønne prinsipper
Blågrønne løsninger skal blant annet gi økt opplevelseskvalitet, overvannshåndtering, ivareta
naturmangfold og klimatilpasning , og generelt bidra til gode byroms - og uteromskvaliteter.
Blågrønne løsninger skal være fremtredende i gater og torg. Det skal etableres løsninger for
overvannshåndtering, der estetisk og praktisk hens yn er ivaretatt også uten vann.
Gater som leder fra byrom til blågrønnstruktur , skal ha en høy andel vegetasjon der det er
mulig .

Universell utforming
Universell utforming skal være et bærende kvalitetsprinsipp, jf. Ringerike kommunes strategi for
universell utforming.
Torv, byrom, parker og friluftsområder skal være tilpasset bevegelses - , orienterings - og
miljøhemmede, slik at det kan benyttes av de fl este på like vilkår.
Universell utforming skal legges til grunn for utforming av utendørs arealer, og skal så langt det
ligger til rette for det utformes slik at det benyttes på like vilkår av så mange som mulig.
Medvirkning skal sikres gjennom representan t fra Rådet for funksjonshemmede ved
detaljregulering.
Hensynet til universell utforming må vurderes opp mot hensynet til bevaringsverdige bygninger
og anlegg, torv, og frilufts - og naturområder.

Bebyggelsesstruktur
Kvalitetsprogrammet er retningsgivende for d etaljregulering og utforming av bebyggelse og
byrom .
I felter regulert til konsentrert bebygge lse skal det bygges videre på byens kvartalsstruktur.
Innenfor kvartaler er hovedprinsippet at bebyggelsen skal være høyest i nordøst og trappes ned
mot sø rvest.
Bebyggelse skal plasseres i formålsgrense til fortau, gågater og torg, og ellers inntil
byggegrense .
Uto mhusarealene innenfor kvartaler eller felter skal ligge på samme kotenivå som gatene rundt.
Unntak fra dette gjelder for feltene BS4, BS7 , BS10 o g BH1.
Lukkede strukturer skal åpnes i møtet med byen og grønnstrukturen.

Arkitektur og estetikk
Kvalitetsprogrammet er retningsgivende for d etaljregulering og utforming av bebyggelse og
byrom .

a) Utformingen skal ha ta hensyn til tilgrensende områder, enten dette gjelder eksisterende
bebyggelse og bruk, gat er, torv, parker, turstier, elver eller landskapselementer.

b) Bebyggelse og uterom skal gis et variert formspråk og utformes med høy arkitektonisk og
materialmessig kvalitet.

c) Materialbruk og farger s kal avstemmes slik at utbyggingen danner et harmonisk hele.

d) Bebyggelse skal utformes med avkuttede hjørner mot kryss i samsvar med lokal
byggeskikk, jf. plankartet og teknisk illustrasjonsplan.

e) Bebyggelse innenfor kvartalene eller feltene skal bygges op p med varierte høy der og
varierte men korte fasadelengder. Solinnfall skal optimaliseres.
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f) Balkonger og taklandskap skal utformes som en integrert del av bygningenes arkitektur.

g) Balkonger mot offentlige rom påvirker byrommets kvalitet og uttrykk. Balkong er skal primært
være integrert i bygningsformen, bidra til variasjon i fasadene og ikke oppleves som visuelt
dominerende eller sjenerende. Rekkverk skal ha gjennomskinnelig materiale. Utkragede
balkonger kan tillates fra 4 meter over fortau og torg. Endeli g utforming og eventuelt
utkraging fastsettes i bestemmelser til detaljregulering.

h) Balkonger tillates ikke innglasset mot offentlige rom , med unntak av :
- BKB9, BS1 5 og B/F/K2 ut mot Kongens gate
- BKB1 ut mot Owrens gate og Kongens gate
- BKB10 ut mot Arnemannsveien

i) Utkragede bygningsdeler tillates ikke under 4 meter over offentlig fortau.

j) Takterrasser skal være tilbaketrukket fra øverste fasadeliv med minst 1 meter.

k) Rekkverk og støyskjerm på takterrasser skal være transparente.

l) Ventilasjonsanlegg skal utformes som en integrert del av bygningens arkitektur.

m) Trafo skal integreres i bygningsmassen.

n) Heisoppbygg kan tillates maks 3 meter over høyeste gesims, og skal utformes som en
integrert del av bygningens arkitektur. Mot torg, gågater og parker kan det kreves at
heisoppbygg trekkes inn fra øverste fasadeliv med inntil 3 meter, dersom det ellers vil virke
skjemmende.

o) Innenfor sentrumsformål og kombinerte arealformål skal lokaler på gateplan ha en
innvendig rom høyde på minst 4 meter. Kravet gjeld er ikke for felter avsatt til kombinert bolig
og tjenesteyting. Andre u nntak fra denne bestemmelsen framgår av bestemmelsene til det
enkelte felt.

p) Antall boenheter med ensidig orientering mot nord og nordøst skal begrenses. Slike
leiligheter i et prosjekt forutsetter at det er god tilgang til felles uteoppholdsarealer til stille
side og med god kvalitet. Planløsning og antall leiligheter med ensidig orientering mot nord
og nordøst skal fastsettes gjennom bestemmelser til detaljregulering.

q) Svalgangsløsning er tillates ikke ut mot gate r og torg innenfor kvadraturen vest for Kongens
gate. Unntak ene er:
- felt BS4 og BS7 ut mot Kongens gate
- felt BBB1 og BKB6 ut mot Bloms gate
- felt BKB3 og BU2 ut mot o_SGG1 i nord
- felt BBB2, BKB5 og felt BKB1 ut mot Sundgata

S valgangsløsninger tillates ikke ut mot Nordre torv, Hønefoss bru, Torggata, Strandgata og
Hønengata . Unntak gjelder for felt B/F/K4 og B/K2 ut mot Hønengata.

r) Bruksarealer på gateplan skal ha publikumsrettet virksomhet som detaljhandel, bevertning,
og kultur. Dette gjelder rundt Søndre torv med gågater, rundt Fengselet, mot framtidige
plasser sør for Hønefoss bru, rundt Nordre torv og i følgende gater vest for K ongens gate:

- Storgata
- St. Olavs gate mellom Kuben og S øndre torv
- Kong Rings gate mellom Kuben og Kvernberggata
- Hønefoss Bru mellom Søndre torv og Arnemannsveien
- Stabells gate
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- Kirkegata f ra Søndre torv til Kvernberggata

For disse bruksarealene skal kundeatkomst til den enkelte virksomhet og atkomst til boliger
være di rekte fra tilliggende gateplan.

s) Tekniske innretninger, som lyssetting, skilt og reklame skal gis en diskret utforming og ha
en plassering, materialbruk og fargevalg som harmonerer med o mrådets karakter og
tradisjon.

Hensyn til nærliggende bevaringsverdig bebyggelse
Ny bebyggelse skal gis en plassering og utforming mht. størrelse, form, materialer, detaljering,
farger og lignende som samspiller med den eksisterende verneverdige strukture n og
bebyggelsen i området.
Kommunen skal innhente uttalelse fra regional kulturminneforvaltning i fylkeskommunen før det
gis tillatelse til tiltak som berører bygninger og anlegg innenfor hensynssoner bevaring
kulturmiljø.
Se bestemmelsene for hensynsso ne bevaring kulturmiljø §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Handel og næring
Ny p lasskrevende handel tillates ikke innenfor planområdet .
Plasskrevende handel omfatter: b iler og motorkjøretøyer, l and bruksmaskiner/anleggsmaskiner,
t relast og byggevarer, p lanteskoler/hagesentre, og fritidsbåter.

Lekeplasser og uteoppholdsarealer
Det vises til KMD sin Veileder Grad av utnytting for definisjon av minste uteoppholdsareal
(MUA).

S måhusbebyggelse

Det skal avsettes minimum 100 m2 minste uteoppholdsareal (MUA) p r. boenhet.

For sekundærleilighet kreves minimum 50 m2 MUA.

Konsentrert bebyggelse

I minste uteoppholdsareal (MUA) regnes:

Privat uteoppholdsareal: unntatt overbygd del av balkong og terrasse.

Felles uteoppholdsareal: unntatt overbygd del av takterrasse

Felles sandlekeplass: ingen unntak

Privat uteoppholdsareal

Leiligheter på bakkeplan skal ha privat uteoppholdsareal med direkte tilgang fra boenheten.
Formen på uteoppholdsarealet skal være tilpasset til sittegruppe .

Felles uteoppholdsareal

Per boenhet kreves minimum:

Arealbruksformål Arealkrav Minimum prosentandel på terreng

Sentrumsformål 10 m2 pr. boenhet 25 %

Kombinerte formål 20 m2 pr. boenhet 75 %

Boligformål 20 m2 pr. boenhet 100 %

- Felles uteoppholdsareal på terreng skal tilrettelegges for og prioriteres til lek og samvær
mellom barn og voksne.



1 2

- Minimum 25 % av felles uteoppholdsarealer på terreng skal ha direkte sollys minst 5
timer ved jevndøgn.

- Felles uteoppholdsareal på takterrasse skal utformes slik at det innbyr til b ruk.

Felles sandlekeplass

Per boenhet kreves minimum pr. 50 boenheter:

Arealbruksformål Minimum a realkrav

Sentrumsformål 50 m2

Kombinerte formål 75 m2

Boligformål 100 m2

- Sandlekeplass skal ikke plasseres på takterrasse.

- Sandlekeplass plassert i indre gårdsrom over garasjekjeller eller bebyggelse i 1 etg. må
være kons truert for jorddekke på minimum 0,5 meter .

- A vstand til sandlekeplass skal for hver boenhet være maksimum 50 meter.
- Sandlekeplassen skal ha direkte sollys mins t 5 timer ved jevndøgn.

For alle sandleke - og uteoppholdsarealer gjelder:

- Felles sandleke - og uteoppholdsarealer skal ha høy kvalitet og god tilgjengelighet, være
sammenhengende og ha en solrik plassering. De skal være beskyttet mot vind, trafikk,
forurensning og støy.

- Utearealer i soner med redusert luftkvalitet skal plasseres slik at de får så god
luftkvalitet som mulig innen sonen.

- Eksisterende bebyggelse skal medregnes ved samarbeid om regulering av felles
uteoppholdsareal og sandlekeplass inte rnt på feltet.

- Endelig arealkrav vil fastsettes i detaljregulering. Der hvor eksisterende forhold tilsier
det vil arealkravet kunne reduseres noe dersom det sikres tilstrekkelig kvalitet.

- Ved ombygging og bruksendring av eksisterende bebyggelse gjelder sam me
bestemmelser som for ny bebyggelse så langt det er mulig.

- Del av arealkravet til sandlekeplass og felles uteoppholdsareal kan tilfredsstilles ved
dokumentert tilgang til offentlig tilgjengelig leke - og uteoppholdsareal utenfor feltet, der
disse vurderes å ha tilfredsstillende kvalitet. Det forutsettes at arealene har trafikksikker
atkomst og avstand ikke mer enn 50 meter fra boligene.

Energiforsyning og klima
Energiløsning skal redegjøres for i detaljregulering.
Energiløsninger skal være fremtidsrettede og baseres på fornybar energi.
All ny bebyggelse skal planlegges og utformes med sikte på lavest mulig energibruk.
Ny bebyggelse i planområdet skal tilrettelegges for oppvarming med vannbåren varme.
Nye bygninger over 1000 m² bruksareal (BRA) og eksisterende bygninger over 1000 m²
bruksareal (BRA) hvor det skal foretas hovedombygging samt flere bygninger med en samlet
utbygging over 1000 m² bruksareal (BRA), som ligger innenfor område for fjernvarmekonsesjon
fra NVE av 24. mars 2015 etter energilo ven, må tilknyttes fjernvarmeanlegget.
Dersom konsesjonshaver og den enkelte kunde/abonnent ikke blir enige om mulig tilknytning,
legges saken frem for Ringerike kommune i samsvar med plan - og bygningsloven § 19 - 2 –
Dispensasjon.
Av hensyn til potensiell g runnforurensning, skal etablering av to eller flere energibrønner anses
som søknadspliktig, som skal søkes om med ansvarlige foretak. Søknad skal behandles av
kommunen . Unntak gjelder boring av en til to brønner som skal tjene bygg under 1000 m2.
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Renovasj onsløsning
For boligkompleks med mer enn 1 5 boenheter skal det etableres nedgravd renovasjonsløsning
der det er mulig . Renovasjonsløsning skal beskrives i detaljregulering, eller rammesøknad / ett -
trinnstillatelse der det ikke er plankrav, og valg av løsnin g skal veies opp mot hensyn til
bystruktur og krav til minste uteoppholdsareal. Nedgravd renovasjonsløsning, kan etableres
felles med tilgrensende boligkompleks der det er egnet .
Renovasjonsløsning som ikke er nedgravd skal være integrert i bygningsmassen.
Renovasjonsløsning skal sikres i plankart og bestemmelser.

Parkeringskrav for bil og sykkel
Innenfor planområdet kan kommunen, i tråd med pbl. § 28 - 7, samtykke i at det i stedet for
parkeringsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp for bygging av
offentlige parkeringsanlegg.
Det skal opparbeides parkeringsplasser etter denne tabellen:

BRA i denne tabellen beregnes etter teknisk forskrift, men eksklusiv parkeringsarealer.

*De biloppstillingsplassene for beboere som ikke reserveres den enkelte boenhet , skal være felles for alle boligene innenfor
feltet.

For felter til frittliggende og konsentrert små husbebyggelse , er krav til parkering følgende:

Enhet Antall parkeringsplasser

Bolig

Enhet Antall parkeringsplasser

Bolig

Sykkel Pr. 100 m2 BRA
Pr boenhet

Min 2
Min 2

Bil Pr. boenhet Inntil 60 m2 BRA Min 0, 5 Maks 1*

Pr. boenhet Fra 60 til 100 m2 BRA Min 0, 5 Maks 1,5*

Pr. boenhet Mer enn 100 m2 BRA Min 1 Maks 2*

Kontor
Sykkel Pr. 100 m2 BRA Min 1

Bil Pr. 100 m2 BRA Min 0, 5 Maks 1,5

Forretning
Sykkel Pr. 100 m2 BRA Min 1

Bil Pr. 100 m2 BRA Min 0, 5 Maks 1,5

Butikklokaler med inngang fra gate og torv trenger ikke å opparbeide parkering .
Bevertning

Sykkel Pr. 100 m2 BRA Min 1

Bil Pr. 100 m2 BRA Min 4 Maks 6

Bevertning med areal under 100 m2 BRA trenger ikke å opparbeide parkering .
Bevertning med inngang fra gate eller torv trenger ikke å opparbeide parkering .

Hotell/ overnattingssteder

Sykkel % per ansatt Min 30%

Bil Pr. 100 m2 BRA Min 0,5 Maks 1

Industri/lager

Sykkel Pr. 100 m2 BRA Min 0,5

Bil Pr. 100 m2 BRA Min 0,5 Maks 1
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Sykkel Pr. 100 m2 BRA
Pr. boenhet

Min 2
Min 1

Bil Pr. boenhet Inntil 60 m2 BRA Min 0, 5 Maks 1*

Pr. boenhet Fra 60 til 100 m2 BRA Min 1,0 Maks 2,0*

Pr. boenhet Mer enn 100 m2 BRA Min 1 Maks 2,5*

Biloppstillingsplasser på terreng skal medregnes i BYA.

*De biloppstillingsplassene for beboere som ikke reserveres den enkelte boenhet skal , være felles for alle boligene innenfor
feltet.

Bil:

- For andre bruksformål skal parkeringsbehovet fastsettes ved detaljregulering eller
rammesøknad/ ett - trinnstillatelse.

- Krav til parkering gjelder både for ny og eksisterende bebyggelse .

- Ved behov for mer enn 10 parkeringsplasser innenfor et felt skal minst 85 % av
parkeringsplassene ligge under terreng.

- Ved felles parkeringsanlegg med flere enn 5 plasser, skal det settes av minimum 5 %
parkeringsplasser, og minst 1 plass, for forflytningshemmede.

- Ved alle utbyggingsprosjekter hvor det er etablert felles parkeringsanlegg, skal det til bys
lademulighet for motorvogn på et tilstrekkelig antall parkeringsplasser og minimum for 6%
av plassene. Det skal sikres lett ombygging til flere ladeplasser ved senere behov.

Sykkel:

- Parkeringsanlegg for sykkel skal i størst mulig grad plasseres slik at gangavstanden fra
bebyggelse til sykkelparkering er kortere enn avstanden mellom bebyggelse og
parkeringsanlegg for bil.

- Sykkelparkering for forretning og bevertning kan, der det er pl ass, være i møbleringssonen i
gaten.

- Sykkelparkering for bolig og arbeidsplass skal være i nær tilknytning, lett tilgjengelig og
under tak.

- Sykkelparkering skal være tilpasset ulike type sykler som elsykkel, lastesykkel og
sykkelvogner.

Støy
Store deler av planområdet ligger inne nfor avviksområde – støyforurensning, # 1 - 2 jf. § 9.
Støynivå på uteoppholdsarealer og arealer utenfor rom med støyfølsomt bruksformål skal ikke
overstige Lden = 55 dB fra veitrafikk og Lden = 58 dB fra skinnegående trafikk.

Bygg egrense til fylkesveier
Mot fylkesveier skal bebyggelse plasseres inntil formålsgrense til samferdselsanlegg og
infrastruktur.

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

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse , felt BFS 1 – BFS 22
Fel tene BFS 9 - 15 og 17 – 21 er båndlagt i påvente av vedtak etter plan - og bygningsloven ,
H710, jf. § 12.2.
F eltene BFS 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 og 11 er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H
570_ 1, 2, 5 og 7, jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.
F elt ene BFS 2 , 3, 4, 5, 8, 16 og 22 er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_2, 4, 6, 7,
11, 12 og 13 jf. § § 10.1. 1 og 10.1.2.
F elt ene BFS 2 og 8 er reguler t til faresone – flomfare, H320_ 1 og 4 , jf. § 10.1.3.
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F eltene er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenh et, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.
Arealformål
Feltene til frittliggende småhusbebyggelse skal beholde sitt preg, men kan fortettes iht. disse
bestemmelser.
Bebyggelse og anlegg

- Det tillates oppføring av enebolig, tomannsbolig, eller enebolig med sekundærleilighet
(inntil 65 m2). Det tillates ikke boenheter i frittliggende sekundærbygg.

- Det kan tillates fradeli ng av eiendommer til frittliggende småhusbe byggelse. Ved fradeling
skal ny og fradelt eiendom hver være minimum 500 m2.

- Tillatt prosent bebygd areal skal ikke overstige % - BYA: 35 %.
- Høyder skal ikke overstige:

o 8,0 meter gesims og 9,0 meter møne for bolig
o 3,5 meter gesims og 5,0 meter møne for garasje

- Det skal avsettes minimum 100 m2 utomhusareal p e r boenhet. Det skal avsettes
minimum 50 m2 for sekundærleilighet.

- Ved oppføring av ny bebyggelse skal det etterstrebes å bevare særpreg og/eller tilføre
nye visu elle kvaliteter til området. Ny bebyggelse skal ha en god form og
materialbehandling. Nye bygg skal være tilpasset omkringliggende boliger i form, uttrykk
og materialvalg.

- Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende terreng. Fyllinger og skjæringer bør unng ås.

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse , f elt BKS1 og BKS 2
F eltene er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_ 13 , jf.§ 10.1.2 .
Feltene er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bebyggelse og anlegg

- Det tillates oppføring av konsentrert småhusbebyggelse, sammenbygd i kjeder eller
rekker, med inntil tre målbare plan, med tilhørende garasjeanlegg. Det tillates ikke
boenheter i frittliggende sekundærbygg.

- Tillatt prosent bebygd areal skal ikke overstige % - BYA: 4 5 %.
- Høyder skal ikke overstige:

o 8,0 meter gesims og 9,0 meter møne for bolig
o 3,5 meter gesims og 5,0 meter møne for garasje

- Det skal avsettes minimum 50 m2 utomhusareal p e r boenhet.
- Ved oppføring av ny bebyggelse skal det etterstrebes å bevare særpreg og/elle r tilføre

nye visuelle kvaliteter til området. Ny bebyggelse skal ha en god form og
materialbehandling. Nye bygg skal være tilpasset omkringliggende boliger i form, uttrykk
og materialvalg.

- Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende terreng. Fyllinger og s kjæringer bør unngås.

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse , felt BBB 1 - 5

Felt BBB1
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 2 , jf. § § 10.1. 1 og 10.1. 2.

Rekkefølgebestemmelse for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

Unntak fra plankrav
De rsom eksisterende bebyggelse får uopprettelige sk ader på grunn av brann, kan det
gjøres unntak fra plankrav for oppføring av bebyggelse med samme dimensjoner, areal,
høyde r, som opprinnelig bebyggelse.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 150 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.
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Høyde
Byggehøyder innenfor feltet skal variere mellom kote+ 85 (2.etg.) og kote + 94 (5 etg.).

Felt BBB2
F eltet er regulert til far esone – ras og skredfare H3 10_ 2 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1.2.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Felt BBB3
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.

Bebyggelse og anlegg
Tillatt møne - og gesimshøyde er maksimalt henholdsvis kote + 91 m og kote + 88 m.

Felt BBB4
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Unntak fra plankrav (jf. § 4.15 )
Dersom eksisterende bebyggelse får uopprettelige sk ader på grunn av brann, kan det
gjøres unntak fra plankrav for oppføring av bebyggelse . Det skal tas hensyn til bebyggelse
innenfor fredet anlegg «Riddergården» i sør ved utforming a v ny bebyggelse mht.
dimensjoner, areal, høyder , materialbruk og utforming.

Felt BBB5
F eltet er båndlagt i påvente av vedtak etter plan - og bygningsloven, H710, jf. § 12.2.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bebyggelse og anlegg

Tillatt prosent bebygd areal skal ikke overstige % - BYA: 35 %.

Bygninger skal ha flatt tak.

Tillatt gesimshøyde er maksimalt kote +101.

Tekniske installasjoner som heissjakt kan komme noe høyere enn kote +101.

Eksisterende, innmålte bj ørketrær langs Ankersgate skal bevares.

Felt BBB6
Feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_4, jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

F eltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Utnytting

Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 2 10 %.

Høyde

Byggehøyde skal være maksimalt 10 meter (3. etg.) med flatt tak og 13 meter (3 etg.) med
skråtak. Kotehøyder fastsettes i detaljregulering.

Uteoppholdsareal

Det skal etableres minimum 16 m2 felles uteopp holdsareal per boenhet i planområdet.



1 7

Sentrumsformål , felt BS 1 - 23

Felt BS1
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 2 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_4, jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenh et, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 165 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Byggehøyde r innenfor feltet skal variere mellom kote + 89 (3 etg.) og kote + 92 (4 etg .)
Dette er inkludert eksisterende og ny bebyggelse.

Felt BS2
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 2 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjon er, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljr egulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.

Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.

Høyde
Byggehøyde for nybygg skal være maksimalt gesimshøyde kote + 89 (3 etg) ved flatt tak
og kote + 92 (3.etg. ) med skråtak.

Felt BS3
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 2 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Arealbruk
Innenfor feltet skal det, mot Kvernberggata/ Kong Rings gate, sikres drosjesentralfun ksjon.

Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.
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Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 245 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Byggehøyder innen for feltet skal variere mellom kote + 86 (3 etg.) og kote + 98 (6 etg.).
Dette er inkludert eksisterende og ny bebyggelse.

Felt BS4
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Rekkefølgebestemmelse for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

U tnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA : 265 %.

Høyde
Byggehøyder innenfor feltet skal variere mellom kote + 8 1 ( 1 etg.) og kote + 97 (6 etg.).

Felt BS5
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 2 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.

Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for f eltet % - BRA: 170 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Bygge høyder innenfor feltet skal variere mellom kote + 89 (2 etg.) og kote + 95 (4 etg.).
Dette er inkludert eksisterende og ny bebyggelse.

Felt BS6
Feltet er regulert til fares one – ras og skredfare H310_ 2 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Arealbruk
Atkomst fra Kvernberggata skal sikres til aktuelle eiendommer innenfor feltet i
detaljregulering.

Plassering
Ny bebyggels e skal plasseres innenfor viste byggegrenser.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 27 0 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.
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Høyde
Byggehøyder innenfor feltet skal variere mellom kote+ 90 (2 etg.) og kote + 99 (6 etg.).
Dette er inkludert eksisterende og ny bebyggelse.
Mot Søndre torv skal byggehøyde ikke overstige kote+ 93 (4 etg.)

Felt BS7
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Rekkefølgebestemmelse for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 265 %.

Høyde
Byggehøyde skal variere mellom kote + 8 2 ( 1 etg.) og kote + 98 ( 6 etg .).

Felt BS8
Feltet er regulert til far esone – ras og skredfare H310_1 , jf. § 10.1.1 .

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9 .

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 145 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Gesimshøyde innenfor feltet skal variere mellom 7 meter (2 etg.) og maksimalt 16 meter (5
etg.) over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå. Kotehøyder fastsettes i
detaljregulering.

Felt BS9
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 1 og 2 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.

U tnytti ng
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 230 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Byggehøyde innenfor feltet skal variere mellom kote+ 91 (2 etg.) og kote+ 9 9 (5 etg.) Dette
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er inkludert eksisterende og ny b ebyggelse. Endelig høyde for tilpasning til NB! - området
må fastsettes gjennom detaljregulering.

Felt BS10
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 2 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er regulert til h ensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_4 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9 .

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltene % - BRA: 2 6 5 %.
Dette er inkludert eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Byggehøyde innen for feltet skal variere mellom kote + 82 (1 etg.) og kote + 95 (5 etg.).
Dette er inkludert eksisterende og ny bebyggelse.

Felt BS11
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 2 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Felt BS12
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 2 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høy der, materialbruk og detaljering.

Felt BS13
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Felt BS14
Feltet er regulert til avviksområde – s tøyforurensning, # 1 jf. § 9.

Arealbruk
Innenfor feltet skal det avsettes øremerked e parkeringsplasser for barnehage n i BBH .
Trærne mot Kong Rings gate skal beholdes, og sikres fysisk i anleggsperioden.

Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er tot alt for feltet % BRA: 170 %.

Høyde
Tillatt møne - og gesimshøyde er maksimalt henholdsvis kote +90 og kote +87 (3 etg. inkl.
innredet loft).
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Feltet omfattes ikke av krav til høy 1.etg, jf. § 4.1 4 .

Utforming
Bebyggelsen skal ha skråtak med mulighet for innredet loft .
Møneretning skal være parallell med Kong Rings gate.

Felt BS15
F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_5, jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Rekkefølgebestemm else for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

Arealbruk

Ved ombygging av Kongens gate skal omkjøringsvei kunne legges over felt BS15; via
Kirkegata.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.

U tnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 160 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Byggehøyde for ny bebyggelse innen for feltet skal variere mellom kote + 88 (3 etg.) og
kote + 95 (5 etg.).

Felt BS16
F eltet er regulert til hens ynssone bevaring kulturmiljø, H 570_6, jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Deler av feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_6, jf. § § 11.1. 1 –
11.1.9. Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner,
areal, høyder, materialbruk og detaljering, jf. § 11.1.5.
Bygg og bygningsdeler med tykt omriss skal bevares.

Arealbruk
Det skal ved detaljregulering avsettes areal til et offentlig byrom i sammenheng med pipa.

Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 185 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres vest for byggegrensen mot Hønefoss bru.
Det tillates et t høyere punkthus innenfor angitt bygge grense i nord på feltet.

Høyde
Maksimal byggehøyde innenfor feltet skal ikke overstige 12,0 meter gesims, kote +90,5.
Interne variasjoner kan vurderes i detaljregulering.

Nybygg i områder tilgrensende bygninger markert med tykt omriss skal plasseres,
utformes og detaljeres på en slik måte at de verneverdige bygningenes egenverdi og
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sammenheng er lett lesbar, og på en slik måte at opplevelsesverdien av bygningene
understrekes og forsterkes.

Høyhus
Det kan ved detaljregulering plasseres et t høyhus innenfor byggegrense vist i plankart.
Høyhusets BYA skal ikke overstige 600 m2. Gesimshøyde skal ikke overs tige 48,0 meter,
kote +129,5 .

Felt BS17
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 13 , jf. § 10.1.2.

F eltet er regulert til h ensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_7 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

F eltet er regulert til faresone – flom fare, H320_ 5 , jf. § 10 .1.3.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring ku lturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Felt BS18
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 13 , jf. § 10.1.2.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 160 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Byggehøyde skal variere mellom kote + 82 ( 2 etg.) og kote + 89 (4 etg .). Ny bebyggelse og
andre søknadspliktige tiltak s kal ha en god tilpasning til det fredete anlegget Riddergården
og kulturmiljøet rundt Nordre torv ( jf § 4.15 ).

Felt BS19
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 13 , jf. § 10.1.2.

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_7 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Unntak fr a plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering for å oppføre nytt bygg inntil Torvgata
som vist i kvalitetsprogrammet. Bygget skal være i gjeldende skala og maksimalt 3 etasjer
inkludert loft med skråtak . B ebyggelse skal utforme s i samsvar med §§ 11.1.1 – 11.1.9
Hensynssone bevaring kulturmiljø. Søknad skal saksbehandles i samsvar med samme
paragraf.

Atkomst og parkering må dokumenteres sikret

Felt BS20
F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_ 7 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
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Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Felt BS21
F eltet er regulert til h ensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_7 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9 .

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, ma terialbruk og detaljering.

Utnytting og plassering
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt fo r feltet % - BRA: 7 5 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Byggehøyde skal være maksimalt 10 meter (3. etg.) med flatt tak og 13 meter (3 etg.) med
skråtak. Kotehøyder fastsettes i detaljregulering.

Utforming
Mot Nordre torv og Torvgata skal bebyggelsen plasseres inntil formålsg rensen mot fortau,
mens mot St. Hans Haugen kan det åpnes opp mer med småhus og rekkehus rundt tun.

Unntak fr a plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering for å oppføre nye bygg inntil Nordre torv
og Torvgata som vist i kvalitetsprogrammet. Byggene skal være i gjeldende skala og
maksimalt henholdsvis 2 og 3 etasjer inkludert loft med skråtak. B eb yggelse skal utforme s
i samsvar med §§ 10.1.1 – 10.1.9 Hensynssone bevaring kulturmiljø. Søknad skal
saksbehandles i samsvar med samme paragraf.

Atkomst og parkering må dokumenteres sikret .

Felt BS22
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 1 og 2 , jf. § § 10.1.1 og 10.1.2.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Arealbruk
Feltet kan benyttes til sentrumsformål unntatt forretning og hotell.

Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.

Plassering
Bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser

Høyde
Tillatt gesimshøyde er maksimalt kote + 101. Mot øst skal øverste etasje være inntrukket
fra fasadelivet med minimum 3 m eter.

Utforming
Bebyggelsen skal ha flate tak.

Felt BS23
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 1 og 2 , jf. § § 10.1.1 og 10.1.2.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Arealbruk
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Feltet kan benyttes til sentr umsformål unntatt hotell.
Butikkarealer i 1. etasje skal ha inngang direkte fra gateplan i Norderhovsgate.

Boenheter kan kun plasseres over kote +93 (i de to øverste etasjene).

For boenhetene fra Kong Rings gate og sørover kan balkonger for boliger tillate s mot vest
og nord me d balkonggulv inntil kote + 97 .

Utforming:

Området skal samlet fremstå med et helhetlig arkitektonisk uttrykk.

Eventuelle fasadeendringer skal videreføre prinsippene, materialbruken og fargevalg i
eksisterende utforming.

Forretning

Felt BF
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Rekkefølgebestemmelse for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

Arealbruk
Bebyggelsen skal ivareta billett funksjon for kollektivterminal for buss.

Utnytting
Eksisterende bevaringsverdig bebyggelse skal fjernes.

Tillatt prosent bebygd areal skal ikke overstige % - BYA:100 %.

Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA : 110 %.

I rom som strekker seg over flere plan (”glassgård ”) skal kun bruksareal av grunnplanet
samt eventuelle bruer, mezzaniner mv. tas med. Det tillates ikke etablert konstruksjoner
som øker bruksarealet for disse rom.

Høyde
Maksimal byggehøyde innenfor feltet skal variere mellom kote + 80 og kote + 83.

Utf orming
Bebyggelsen skal ha grønne tak.

Offentlig eller privat tjenesteyting , felt BOP 1 - 6 (4 og 5 utgått)

Felt BOP1
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 6 , jf. § 10.1.2.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Arealbruk
Feltet kan benyttes til offentlig og privat tjenesteyting unntatt kulturinstitusjoner

Felt BOP2
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Arealbruk
Feltet kan benyttes til offentlig og privat tjenesteyting unntatt kulturinstitusjoner.

Parkeringsplassen skal kunne nyttes av allmennheten på kveldstid.

Felt BOP3
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 7 , jf. § 10.1.2.

F eltet er båndlagt med hjemmel i kulturminneloven, H730_1, jf. § 12.1.1.
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F elt et er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_2, jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder , materialbruk og detaljering.

Arealbruk
Feltet kan benyttes til offentlig og privat tjenesteyting unn tatt kulturinstitusjoner.

Felt BOP6
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 13 , jf. § 10.1.2.

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_7, jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Arealbruk

Arealet skal benyttes til skole og barnehage.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Barnehage

Felt BBH
Arealbruk
Parkeringsplasser til barnehagen skal sikres innenfor felt BS14, jf § 5.4.14 .

Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unnt ak fra krav om detaljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.

Utnytting
Tillatt prosent bebygd areal skal ikke overstige % - BYA: 27 %.

Høyde
Tillatt bygge høyde er maksimalt kote + 85.

Utforming
Tilbygg/påbygg/fasadeendringer skal utformes i harmoni med byggets arkitektur og
omgivelsene.

Undervisning , felt BU 1 - 2

Felt BU1
F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_4, jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering ved b ygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.

Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor vist byggegrense mot Kongens gate.
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Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 130 % . Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Tillatt byggehøyde for ny bebyggelse er maksimalt kote +97.

Felt BU2
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Rekkefølgebestemmelse for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

Arealbruk
Parkeringsplass en skal kunne nyttes av allmennheten utenfor skoletid.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 250 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Maksimal byggehøyde innenfor feltet skal variere mellom kote + 87 (3 etg.) og kote + 97 (6
etg.).

Kulturinstitusjon , felt BKU 1 - 2

Felt BKU1
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 2 , jf. § § 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er båndlagt med hjemmel i kulturminneloven, H730_3, jf. § 12.1.2

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Felt BKU2
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 13 , jf. § 10.1.2.

F eltet er båndlagt med hjemmel i kulturminneloven, H730_4, jf. § 12.1.2

Feltet er regulert til avvikso mråde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Kirke/ annen religionsutøvelse

Felt BR

Kontor

Felt BK
Bebyggelse og anlegg

Tillatt prosent bebygd areal skal ikke overstige % - BYA: 40 %.

Tillatt gesimshøyde er maksimalt kote +96.

Bygninger skal ha flatt tak.

Hot ell/ overnatting , felt BH 1 - 2

Felt BH1
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 430 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.
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Høyde
Maksimal byggehøyde innenfor feltet skal variere mellom kote + 84 (2 etg.) og kote + 103
(8 etg.). Dette er inkludert eksisterende og ny bebyggelse. Bebyggelse n skal være høyest
inntil Kongens gate og trappes ned vestover.

Felt BH2
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 1 og 2 , jf. § § 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4, jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 150 % Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Maksimal mønehøyde på bygg inntil Grand Hotel er kote + 104 (4.etg.)

Andre typer bebyggelse og anlegg

Energianlegg , felt BE
F eltet er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_ 13 , jf.§ 10.1.2 .

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurens ning, # 1 jf. § 9.

Vann - og avløpsanlegg, felt BVA 1 - 3
F eltene er regulert til faresone – flomfare, H320_ 3 og 4 , jf . § 10.1.3.

F eltene er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_ 10 , 11 og 1 3 , jf.§ § 10.1.1 og
10.1.2.

Feltet BVA_1 er regulert til faresone – høyspenningsanlegg, høyspentkabler H370_.

Feltene er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Feltene BVA 2 og 3 er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Grav - og urnelund

Felt BGU
Felte t er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 11 , jf. § 10.1.2.

F eltet er båndlagt med hjemmel i kulturminneloven , H730_2, § 12.1.1.

Krematorium

Felt BNG
F eltet er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_ 11 , jf. § 10.1.2.

Kombinert bebyggels e og anleggsformål , felt BKB 1 - 10 (4 og 7 utgått)

Felt BKB1 Bolig/forretning/annen offentlig eller privat tjenesteyting
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.
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Plassering
Ytre byggegrenser er sammenfallende med formålsgrense mot fortau. Byggegrenser ellers
framgår av plankartet.

Kvartalshjørnene i Sundgata kan krages inntil 1 meter ut over offentlig fortau, forutsatt at
det er minimum 4,0 m fri høyde over fortauet.

Taket/dekket over parkeringen kan ligge 1 - 1,5 m over terreng i Sundgata, - dvs maks ca.
cote 76,8, slik at boliger i første etasje blir liggende noe høyere enn gatenivå.

Mellom bygningene og gårdsrommene kan det plasseres støyskjermer, porter og mindre
takoverbygg .

Utnytting
Tillatt bruksareal, over terreng, skal ikke overstige m² - BRA: 18 000 m².

Høyde
Maksimale gesims høyder er vist på plankartet .

Utforming
Bebyggelsen skal ha flate tak.

Fasadene skal deles opp i tydelige sprang og forskyvninger. Materialbruk og farger skal
sammen med volumoppbygging og sprang i vegg og tak bidra til å nedskalere prosjektet.

Boligbeby ggelsen skal deles opp og plasseres slik at det dannes indre gårdsrom til
rekreasjon, lekeplass og sandlekeplass.

Felt BKB2 Bolig/forretning/ annen offentlig eller privat tjenesteyting
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Rekkefølgebestemmelse for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 235 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Maksimal byg gehøyde skal variere mellom kote + 86 (3 etg.) og kote +93 (5 etg.).

Felt BKB3 Bolig /forretning/annen offentlig eller privat tjenesteyting
F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4, jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Rekkefølgebestemmelse for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Utnytting
Maksimal r etnings givende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 235 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Byggehøyder innenfor feltet skal variere mellom kote + 87 (3.etg.) og kote + 94 (5 etg.).
Dette er inkludert eksisterende og ny bebyggelse.

Felt BKB5 B olig/forretning/ annen offentlig eller privat tjenesteyting
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
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Felt BKB6 Bolig/ forretning /annen offentlig eller privat tjenesteyting
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfar e H310_ 2 , jf. § § 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_ 3 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Rekkefølgebestemmelse for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 2 35 % . Dette er inkludert
eks isterende bevaringsverdig og ny bebyggelse.

Høyde
Maksimal byggehøyde innenfor feltet skal variere mellom kote+ 87 (3 etg.) og kote + 9 5 (5
etg.). Dette er inkludert eksisterende og ny bebyggelse.

Felt BKB8 Bolig/forretning/kontor/offentlig eller privat tjenesteyting
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 2 , jf. § § 10.1.1 og 10.1.2.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Plassering og utforming

Støynivå på felles uteoppholdsarealer skal ikke overstige Lden 55dB.

Mi nste totale ute oppholdsareal skal være minst 22 m2 per boenhet inkludert overdekte
private balkonger og fellesarealer. Minste felles uteoppholdsareal skal være i gjennomsnitt
12 m2 per boenhet.

Fra 4 meter over fortau kan bygget krages ut over o_S GG2.

Bebyggelsen skal ha flate tak .

Felt BKB9 Bolig/ kontor/ forretning/ bevertning / kultur institusjon
F eltet er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_ 11 , jf. § 10.1.2 .

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Rekkefølge bestemmelse for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

Arealbruk

Det kan åpnes opp for forretning i bruksarealer med inngang fra Kongens gate.
Det skal reguleres et byrom og en siktlinje over felt BKB9 mellom felt BS16 og elva og
Elvelangs.

Atkomst skal sikres til offentlig pumpehus.

Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 210 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Gesimshøyde innenfor feltet skal variere mellom 8 meter ( 2 etg.) og maksi malt 2 6 meter (8
etg.) over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå. Kotehøyder fastsettes i
detaljregulering.

De høyeste byggene skal plasseres mot Kongens gate.
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Utforming
Mot Kongens gate skal bebyggelsen plasseres inntil formålsgrensen mot fortau, me ns mot
elva kan den åpnes opp med punkthus og varierende høyder rundt tun.

Felt BKB10 Bolig/ kontor /kulturinstitusjon/forretning
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 3 , jf. § § 10.1.1 og 10.1.2.

F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_ 6 , jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggen het, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

Arealbruk
Det tillates inntil 500 m2 forretningsareal.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende u tnytting er totalt for feltet % - BRA: 190 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse.

Høyde
Gesimshøyde innenfor feltet skal variere mellom 10 meter (3 etg.) og maksimalt 25 meter
(8 etg.) over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå. Ved detaljregulering kan det
vurderes et høyere bygg på inntil 10 etg med maksimal gesimshøyde 31 meter over ferdig
planert terrengs gjennomsnit tsnivå. Kotehøyder fastsettes i detaljregulering.

Utforming
Det stilles ikke krav til kvartalsstruktur, men bebyggelsesstrukturen skal gi gode kvaliteter
som hensyntar stedets industrielle historie.

Bolig/ forretning / kontor , felt B/F/K 1 - 4

Felt B/F/K 1
F eltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 7 , jf. 10.1.2.

F eltet er regulert til faresone – flomfare, H320_ 1 , jf. § 10.1.3.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er to talt for feltet % - BRA: 235 % .

Høyde
Maksimal byggehøyde f or ny bebyggelse innenfor feltet skal variere mellom c+ 87 (4 etg.)
og c+ 94 (6 etg.).

Felt B/F/K 2
F eltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_5, jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal,
høyder, materialbruk og detaljering.

H øyde
Maks mønehøyde er kote + 88 (2.etg med innredet loft).

Felt B/F/K 3
Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 2 , jf. § § 10.1.1 og 10.1.2.
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Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Arealbruk
Som forretning regnes handel, service og servering.

Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.

Utnytting
Tillatt bruksareal skal ikke overstige m2 BRA = 11 000 m2.

BRA fordeles med maksimalt: b olig: 7100 m²/ f orretning 3250 m²/ k ontor 650 m²

Boligarealet tillates økt med inntil 600 m² på bekostning av kontorarealet. Oppgitte arealer
kan avvikes med inntil 5 % .

Plan som har himling lavere enn 0,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt
bygningen regnes i kke med i bygningens bruksareal.

Plassering
Bygget skal over terreng oppdeles etter samme prinsipp som vist på planen.

Deler av bygning kan krages ut over offentlig trafikkområde. Fri høyde mellom utkraget
bygningsdel og bakken skal være minimum 4,0 m m ot Hønefoss bru.

Høyde

- Bygg A. Gesimshøyde skal maksimalt være kote + 95. Mot nord trappes bygget ned til
kote + 93,2 som vist på planen. Bygg A tilpasses eksisterende rampe mot undergang
for kryssing av Arnemannsveien.

- Bebyggelsen langs Fossveien (Bygg B ) Gesimshøyde skal maksimalt være kote + 95

- Bebyggelsen langs Arnemannsveien (Bygg C). Gesimshøyde skal maksimalt være
kote + 98. Mot øst trappes bygget ned til kote + 93,2 som vist på planen.

- Bygninge ne kan være sammenbygd opp til k ote + 82.

- På byggeområdet t illates oppført kjeller i to plan.

- Heissjakter, ventilasjonsrom og andre tekniske elementer kan føres inntil 3 meter over
maksimal gesimshøyde på det aktuelle taket.

Utforming

Bygninger skal ha flate tak.

Parkering

Parkering skal dekkes i felles parkeri ngskjeller fra Kongensgate via Sentrumskvartalet.

Uteopphold og lek

For boliger skal det anlegges uteo ppholdsareal og lek som følger:

- Minste totale uteoppholdsareal skal være 20 m2 pr. boenhet, medberegnet balkonger.

- Minste felles uteoppholdsareal skal være 10 m2 pr. boenhet.

Lekeareal skal opparbeides innenfor felles uteoppholdsareal.

Felt B/F/K4
F eltet er båndlagt i påvente av vedtak etter plan - og bygningsloven, H710, jf. § 12.2.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.
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Arealbruk
Arealer til forretning skal begrense seg til 1. etg. ut mot Hønengata.

Maks antall leiligheter er 35.

Området kan ha bilatkomst og varelevering fra Nygata og Parkgata.

Lekeplass skal opparbeides , eies og driftes med like andeler av beboerne. Lekeplassen
skal kunne gjerdes inn og skjermes mot støy fra Hønengata. Eksisterende større tre på
området skal bevares. Atko mst mellom bebyggelse og lekeareal skal markeres med
oppmerking eller annet dekke. Atkomst mellom bebyggelse og lekeareal skal markeres
med oppmerking eller annet dekke.

I nærheten av inngang til forretning skal det etableres HC - parkering og sykkelparkerin g.

Overbygg for vare - / handlevogner kan plasseres utenfor byggegrense.

Områdene skal der det er hensiktsmessig i ytterkant mot veg, fortau og annen arealbruk
ha randsoner med grønnrabatter og vegetasjon for å bryte opp flatene visuelt. Dette skal
detalje res i utomhusplan ved søknad om tiltak.

Plassering
Bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensen .

Støyskjermer og gjerder på takterrasser må trekkes minst 2 m inn fra gesims .

Høyde
Tillatt møne - og gesims høyde er maksimalt henholdsvis 15 m og 11 m målt fra ferdig
planert gjennomsnittlig terrengnivå . Mindre tekniske takoppbygg kan tillates over de angitte
høyder.

Krav til høy 1.etg omfatter kun arealer i 1. etg. ut mot Hønengata, jf. § 4.1 4 .

Utforming
Materialbruk og farger skal sammen med volumop pbygging og sprang i vegg og tak bidra
til å nedskalere prosjektet og tilpasse seg stedets skala og formspråk.

Bolig/ offentlig/ privat tjenesteyting , felt B/T 1 - 3

Felt B/T1
F eltet er regulert til faresone – ras og skredfare , H310_ 6 , jf. § 10.1.2.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Rekkefølgebestemmelse for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

Arealbruk
Innenfor feltet skal det avsettes arealer for av - og påstigningsområde for idrettsanleggene
på Schjongslunden.

Fo r studentboliger kan det åpnes for blokkbebyggelse med 4 etg. og inntrukket 5. etg.
Maksimale kotehøyder skal fastsettes i detaljregulering.

Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for felte t % - BRA: 80 %.

Høyde
Tillatt møne - og gesimshøyde er maksimalt henholdsvis 7 m og 10 m målt fra ferdig planert
terreng.

Bebyggelsen kan ha skråtak med mulighet for innredet loft.
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Utforming
Bebyggelsen skal være organisert rundt tun.

Felt B/T2
Feltet er regulert til avviksomr åde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 95 %.

Høyde
Tillatt møne - og gesimshøyde er maksimalt henholdsvis 7 m og 10 m målt fra ferdig planert
terreng.

Bebyggelsen kan ha skråtak med mulighet for innredet loft.

Utforming
Bebyggelsen skal være organisert rundt tun.

F elt B/T3
F eltet er regulert til faresone – ras og skredfare , H310_ 6 , jf. § 10.1.2.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Rekkefølgebestemmelse for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet % BRA = 75 %.

Høyde

Tillatt møne - og gesimshøyde er maksimalt henholdsvis 7 m og 10 m målt fra ferdig planert
terreng. Bebyggelsen kan ha skråtak med mulighet for innredet loft.

Utforming
Bebyggelsen skal være organisert rundt tun.

Bolig/ kontor , felt B/K 1 - 2

Felt B/K 1
F eltet er båndlagt i påvente av vedtak etter plan - og bygningsloven, H710, jf. § 12.2.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Arealbruk
Det kan ikke etableres virksomheter som er spesielt trafikkskapende.
Hovedatkomst til boligene skal skje fra Parkgata.

Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om det aljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.

Utnytting
Tillatt prosent bebygd areal er inntil % - BRA: 185 %.

Høyde
Maksimal gesimshøyde f or ny bebyggelse innenfor feltet skal variere mel lom kote+ 84 (3
etg.) og kote + 87 (4 e tg.). Bebyggelsen skal ha skråtak med mulighet for innredet loft.

Feltet omfattes ikke av krav til høy 1. e tg, jf. § 4.14 .

Utforming
Bygg må utformes med volumer, materialbruk og farger for god tilpasning til tilliggende
småhusbebyggelse.
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Felt B/K2
F elte t er båndlagt i påvente av vedtak etter plan - og bygningsloven, H710, jf. § 12.2.

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

Arealbruk

Det skal reguleres ny atkomst fra Hønengata til felt o_SPA2 over felt B/K2 . Atkomsten skal
plasseres mellom eksisterende atkomst og Nygata.

Forretning kan etableres i 1. etg. ut mot Hønengata.

Utnytting
Maksimal r etningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 130 %.

Høyde

Maksimal byggehøyde innenfor feltet skal variere mellom c+ 86 (3 etg.) og c+ 93 (5 etg.).
Krav til høy 1.etg omfatter kun arealer i 1. e tg. ut mot Hønengata, jf. § 4.14 .

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 1 2 - 5, nr. 2)
Det vises til fellesbestemmelsenes § 4.5 Frisikt og § 4.10 Tekniske planer for
samferdselsanlegg .

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, felt S 1 – 4 9
Feltene S 42, 43, 45 og 46 er båndlagt i påvente av vedtak etter plan - og bygningsloven, H710,
jf. § 12.2 .

Felt S8 er båndlagt med hjemmel i kulturminnelo ven, H730_1, jf. § 12.1.1.

Feltene S1, 22, 23 , 40 og 41 er regulert til faresone – flomfare H320_ 1, 2, 3 og 4 , jf. § 10.1.3.

Feltene S1, 2, 5, 6, 9, 10, 12 – 19 , 22 – 26, 30 - 33, 40 , 44 og 48 er regulert til faresone – ras og
skredfare H 310_ 1, 2 , 4, 6 , 7, 8 , 9, 1 1, 12 og 1 3 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1.2.

Feltene S1, 22, 23 og 48 er regulert til hensynssone bevaring naturmiljø H 560_1 – 4 , jf. § 11.2.

Feltene S4, 5, 6, 8, 9,10, 13, 15, 16,19 , 21, 22 , 27, 28 , 30 - 34 , 42, 45 og 49 er regulert til
hensynsso ne bevaring kulturmiljø H570_2, 4, 5, 6 og 7, jf. §§ 11.1.1 – 11.1.9.

Standard på samferdselsanleg g
Areal regulert til formål samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal utformes i samsvar
med Statens Vegvesen sin veinormal håndbok N100 eller nyere.

Trær i grøntrabatter
Det må velges trær som får en høyde som ivaretar krav til frisikt, og de må ha nok
jordvolum til å oppnå denne størrelsen slik at de kan stammes opp og kronen kommer over
trafikkhøyde .

Kjøreveg, felt SKV 1 - 10
Feltene SKV 1, 2, 3, 4, 7 og 8 er båndlagt i påvente av vedtak etter plan - og bygningsloven,
H710, jf. § 12.2.

Feltet SKV_10 er regulert til faresone – høyspenningsanlegg, høyspentkabler H370_.

Torg, felt ST 1 - 4
Feltene ST1 og 2 er regulert til faresone – ras og skredfare H310_15, jf. § 10.1.1 og 10.1.2.



35

Solfylte offentlige og felles uteareal skal fortrinnsvis forbeholdes byliv og uteopphold. Torg skal
ha høy kvalitet i materialbruk og utforming, opparbeides med fast dekke og inneholde både
bymøbler, beplantning og belysni ng.
Faste konstruksjoner som for eksempel plattinger og gjerder til uteserveringssteder tillates ikke.
Torg skal utformes slik at de gir gående og syklende best mulige forhold, med særlig vekt på
gangforbindelser, soner for opphold, aktivitet og sykling, og skal være skjermet for støy og
trafikk. Blågrønne løsninger skal være fremtredende i gater og to rg jf. § 4.11 Blågrønne
prinsipper.

Gatetun , felt SGT 1 - 4
Feltene er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 2 , 6 og 1 3 jf. § § 10.1.1 og 10.1.2.
Felt o_SGT 1 er regulert til faresone - flomfare H320_ 5 , jf. § 10.1.3.
Gatetun skal være allment tilgjengelige, og skal kunne nyttes av gående og kjøretøy til
driftsformål eller som adkomst til gårdsplass. Gatetun skal ha fast dekke og opparbeiding som
bidrar til at kjøretøy holder lav fart. Kommunen kan også tillate at deler av gatetun
opparbeides/tas i bruk av virksomhet i tilstøtende byggeområde – for eksempel i form av
uteservering, sykkelparkering, overdekning for inngangsparti etc.

Gang - /sykkelveg, felt SGS 1 - 1 8
F eltene , med unntak av felt SGS 15 , e r regulert til faresone – ras og skredfare H3 10_ 5 , 6, 7, 8,
9,10 og 1 3 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1.2.
Feltene SGS 1, 2, 7, 8, 9,10 og 13 er regulert til faresone – flomfare, H320_1, 3 og 4 jf. §
10.1.3.
Feltet SGS_3 er regulert til faresone – høyspenningsanlegg, høyspentkabler H370_.
Gang - og sykkelveger skal være offentlig tilgjengelige og opparbeides med fast dekke.
Sykkelveger skal utformes med materialer som understreker sykkelfunksjon og trygghet.

Gangveg/ gangareal/gågate, felt SGG 1 - 4
F elt SGG2 er regulert til faresone – ras og skredfare H310 _ 2 , jf. §§ 10.1.1 og 10.1 .2 .
Felt SGG4 er regulert til faresone – flomfare H320 _ 4 , jf. § 10.1.3.
Gangveger og gågater skal være offentlig tilgjengelige og opparbeid es med fast dekke.

Annen veggrunn – grøntareal , felt SVG 1 - 12
Feltene SVG 1 - 12 er regulert til faresone – ras og skredfare H310 _ 6 , 7, 8, 9, 10 og 1 2 , jf. §
10.1.2.
Feltene SVG 1 – 6, 8 og 10 – 12 er regulert til faresone flomfare H320_1, 3 og 4, jf. § 10.1.3.
Feltene SVG_1 og 2 er regulert til hensynssone bevaring naturmiljø H560_1 , jf . § 11.2.
Feltet SVG_ 7 - 8 er regulert til faresone – høyspenningsanlegg, høyspentkabler H370_.
Feltene regulert til annen veggrunn – grøntareal, omfatter skjæringer og fyllinger,
forstøtningsmurer og lignende rundt veganleggene. Arealene skal opparbeides grønne og skal
fungere som grøntanlegg rundt de offentlige veiene.

Bane, jernbaneareal , felt SB 1 - 4
Felt ene SB1 - 3 er regulert til faresone – ras og skredfare H310_1 , 2, 3 og 1 3 jf. § § 10.1.1 og
10.1.2 .
Felt SB2 er regulert til hensynssone bevaring naturmiljø H560_5 , jf. § 11.2.
Området omfatter eksisterende og planlagte spor med tilhørende anlegg.
Området omfatter blant annet grøfter, skjæringer, fyllinger, annet sideterreng, portalområder for
atkomsttunneler, driftsveger og beredskapsplasser. I området kan det oppføres tekniske anlegg
som hører til banen, som tekniske bygg, tunnelportaler, angitte støyskjermer, driftsveg er, skilt,
master, gjerder mm. Ved istandset ting og opparbeiding av terreng langs bane skal det i størst
mulig grad benyttes stedegne masser og tilrettelegges for naturlig revegetering eller tilplantes
med stedegen vegetasjon.

Kollektivterminal , felt SKT
Innenfor feltet s kal det opparbeides grønn bu ssgate, stasjonstorg for busstasjon, og
sykkelparkering .
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Langs nordsiden av Kong Rings gate, mellom Kongens gate og Kvernberggata, skal det
opparbeides torg med grønnstruktur.
Benker, informasjonsskilt og andre innretninger beregnet for kollektivreise nde tillates oppført på
fortau eller torg , så lenge de ikke er til hinder for ferdsel eller skaper unødige vansker for d rift og
vedlikehold av fortauet eller torget.

Parkering , felt SP A 1 - 2

Felt SPA 1
F eltet er regulert til faresone – flomfare, H320_ 1 , jf. § 10.1.3.

Feltet er regulert til faresone – ras og skredfare H310_ 7 , jf. § 10.1.2.

Arealbruk
Overflateparkering skal være brutt opp med grønnstruktur.

Felt SPA 2
F eltet er båndlagt i påvente av vedtak etter plan - og bygningsloven, H710, jf. § 12.2.

Rekkefølgebestemmelse for utbygging § 3.2 gjelder for dette feltet.

Arealbruk
Overflateparkering skal være brutt opp med grønnstruktur.

Utnytting
Det kan oppføres et parkeringshus med fotavtrykk på inntil m2 BYA: 1500 m2.

Plassering
Avstand til formålsgrensen til felt BFS14 skal være minimum 5 meter.
Avstand til formålsgrensen til felt B/F skal være minimum 8 meter.

Høyde
Tillatt gesimshøyde er maksimalt 10 meter målt fra ferdig planert terreng.

Grønnstruktur (pbl. § 1 2 - 5, nr. 3)

Naturområde, felt GN 1 - 34
Det er spesielt viktig å ta hensyn til kantvegetasjon langs elva. Utover tiltak som reguleres i plan
431 Områderegulering Hønefoss tillates i utgangspunktet ikke inngrep som berører elvekanten .
Eventuelle søknadspliktige tiltak skal redegjøres for og konsekvensene vurderes i henhold til
naturmangfoldloven.
Hensynet til naturmangfold og forurensning langs vassdrag skal ivaretas med
miljørisikovurdering og miljøoppfølgingsplan jf. § 3.1.3 Forurensing og naturmangfold langs
vassdr ag.

Turveg, felt GTD 1 - 2
GTD 1 og 2 er eksisterende t urveie r. Turveiene skal opparbeides med grusdekke og ha en
bredde på 3 meter. De skal ha enkel standard med grusdekke, men kan utformes med fast
dekke der forh oldene tilsier det. I vanskelig terreng ka n utforming avvike fra kravene i denne
bestemmelse, og framstå mer som en natursti. Motorisert ferdsel på turveiene tillates ikke, med
mindre ferdselen er knyttet til driftsformål. Ny beplantning langs turveien skal bestå av stedegne
arter.
Turvegene skal være offentlige og åpne for allmenheten.

Friområde, felt GF 1 - 21
Friområder skal være offentlig tilgjengelige grøntanlegg i kombinasjon med eventuell teknisk
infrastruktur. Det kan tillates opparbeidet turvei med bredde inntil 3 meter. Turvei skal ha enk el
standard med grusdekke, men kan utformes med fast dekke der forh oldene tilsier det. I
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vanskelig terreng kan utforming avvike fra kravene i denne bestemmelse, og framstå mer som
en natursti. Motorisert ferdsel på turveiene tillates ikke, med mindre ferds elen er knyttet til
driftsformål. Ny beplantning langs turveien skal bestå av stedegne arter.
Eventuelle søknadspliktige tiltak skal redegjøres for og konsekvensene vurderes i henhold til
naturmangfoldloven.
Hensynet til naturmangfold og forurensning lan gs vassdrag skal ivaretas med
miljørisikovurdering og miljøoppfølgingsplan jf. § 3.1.3 Forurensing og naturmangfold langs
vassdrag.

Park, felt GP 1 - 8
Området skal nyttes til offentlig park. Møblering, beplantning og materialbruk skal ha høy
kvalitet. Parkene skal opparbeides med vegetasjonsflater, trær, stier og møblering for ulike
fysiske aktiviteter gjennom året.
Eventuelle søknadspliktige tiltak ska l redegjøres for og konsekvensene vurderes i henhold til
naturmangfoldloven.
Hensynet til naturmangfold og forurensning langs vassdrag skal ivaretas med
miljørisikovurdering og miljøoppfølgingsplan jf. § 3.1.3 Forurensing og naturmangfold langs
vassdrag.

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (pbl. § 1 2 -
5, nr. 6)

§ 8 Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, felt VNS 1 - 1 2
Naturområder i sjø og vassdrag skal være åpne for allmenheten.

Det er spesielt viktig å ta hensyn til kantvegetasjon langs elva. Utover tiltak som reguleres i plan 431
Områderegulering Hønefoss tillates i utgangspunktet ikke inngrep som berører elvekanten .

Eventuelle søknadspliktige tiltak skal redegjøres for og konsekvensene vurderes i henhold til
na turmangfoldloven.

Hensynet til naturmangfold og forurensning langs vassdrag skal ivaretas med miljørisikovurdering og
miljøoppfølgingsplan jf. § 3.1.3 Forurensing og naturmangfold langs vassdrag.

Feltene VNS_1 - 7 er regulert til faresone – flomfare H320 _ 1 - 5

Feltene VNS _ 6,3, 10 og 11 er regulert til faresone – ras og skredfare H 310_ 2, 3 og 5.

Feltet VNS_5 er regulert til faresone – høyspenningsanlegg, høyspentkabler H370_.

Bestemmelser til hensynssoner (pbl. § 1 2 - 6)

§ 9 Avviksområde – støyforurensning, f elt #1 - 2 (pbl. 1 1 - 8, a)
Hønefoss sentrum, hvor hensynet til samordnet areal - og transportplanlegging gjør det aktuelt med
høy arealutnyttelse, reguleres med mulighet for avvik fra T - 1442, Retningslinje for støy i
arealplanlegging.

I forbindelse med detaljregulering, eller rammesøknad / ett - trinnstillatelse der det ikke er plankrav, skal
støybelastningen minimeres gjennom plassering av bebyggelse, valg av arealbruk, planløsning, og
tekniske løsninger. Støyskjerming skal primært løses gjenn om plassering av ny bebyggelse
støyskjer mer skal unngås.
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Støyutredning i alle plansaker, eller rammesøknad / ett - trinnstillatelse der det ikke er plankrav, skal
redegjøre for løsningene som foreslås, avveiningene som er gjort og fastsette avbøtende tiltak
g jennom bestemmelser til plan eller godkjenning av søknad.

I avviksområdene # 1 - 2 kan nye bygninger til støyfølsomt bruksformål lokaliseres i områder med
støynivå utenfor vindu opp til Lden 70 dB fra vei og Lden 73 dB fra jernbane, jf T - 1442.

Krav til av bøtende tiltak for bebyggelse med støyfølsomt bruksformål i avviksområder:

- Støynivå på areal som medregnes i minste uteoppholdsareal (MUA) (jf. § 4.17 ) skal ikke
overstige Lden 55 dB.

- Alle boenheter har en stille side

- Minimum 50 % av antall rom i hver bo enhet til støyfølsom bruksformål skal ha vindu mot stille
side

- Minimum 1 soverom skal ha vindu mot stille side

- Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer mot
støyutsatt side må ha balansert mekanisk ventilasjon

- Vin duer i soverom mot støy - og soleksponert side bør ha utvendig solavskjerming , og behovet
for kjøling må vurderes.

§ 1 0 Sikrings - , støy - og faresoner (pbl. 1 1 - 8 a)

Faresone

Ras og skredfare, felt H310_1 - 5
Hensynssone H310_1 - 3 omfatter NVE registrerte kvikkleiresone 2264 Riperbakken, og
viser potensielt løsne - og utløpsområde for kvikkleireskred. Hensynssone H310_ 4 - 5
omfatter utløpsområdet for NVE registrerte k vikkleiresone 867 Støalandet. Prosjektering og
utførelse av tiltak i nnenfor hensynssonen skal følge sikkerhetskrav fra gjeldende NVE
kvikkleireveileder , tidligere utredninger av kvikkleiresonene og enhver tids gjeldene teknisk
forskrift vedrørende sikkerhet mot flom, stormflo og skred.

Innenfor hensynssonen skal det følge en geoteknisk utredning med forslag til
detaljregulering eller søknad om tillatelse til tiltak. Hvilke tiltak som må vurderes av
geoteknisk fagkyndig fremgår av gjeldene NVE kvikkleireveileder.
Tilstrekkelig sikkerhet i henhold til teknisk forsk r ift skal oppnås ved beskrivelse av
nødvendige avbøtende tiltak i detaljregulering eller i søknad om tillatelse til tiltak.
Innenfor hensynssone H310_1 og _4 tillates det ikke snauhogst eller annen form for
bearbeiding av grunnen som kan øke rasfaren. Dette gjelder også terrengmessige inngrep
som er unntatt søknadsplikten etter plan - og bygningsloven § 20 - 1.

Ras og skredfare, felt H310_1 - 13
Prosjektering og utførelse av tiltak innenfor hensynssonen skal følge sikkerhetskrav i
enhver tids gjeldene teknisk forskrift vedrørende sikkerhet mot flom, stormflo og skred.
Ved graving i og langs elvebredden skal geoteknisk fagkyndig vurdere om det er behov for
geotekniske undersøkelser. Geoteknisk undersøkelse skal fastsette nødvendige tiltak for å
unngå risiko for erosjon, u tglidninger og ras. Erosjonshindrende tiltak skal dimensjoneres
slik at de også tar høyde for flomsituasjoner.

Flomfare, felt H320_ 1 - 5
Innenfor området hensynssone flomfare (H320), angitt fra NVE sitt flomsonekart for 200
års flom i Hønefoss, skal det utv ises særlig aktsomhet ved prosjektering og utførelse av
tiltak. Tiltakets omfang skal følge sikkerhetskrav gitt i teknisk forskrift. Det skal vedlegges
tydelig dokumentasjon for tilstrekkelig sikkerhet mot flom i forslag til detaljregulering eller
søknad o m tillatelse til tiltak. Forutsetning for å etablere byggverk og andre tekniske
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installasjoner i disse områdene er at det gjennomføres nødvendige sikringstiltak jf. kravene
i teknisk forsk r ift.

§ 1 1 Sone med angitte særlige hensyn (pbl. § 1 1 - 8 c)

Bevaring kul turmiljø, felt H570_1 - 8

Hensikt
Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen og andre historiefortellende
elementer/kulturminner skal bevares. Kulturmiljøenes særpreg og identitet skal sikres.

Parker, friareal, hager, alléer, verdifulle trær , trapper og gje rder skal i størst mulig grad
bevares.

Eksisterende kvartalsstruktur, bebyggelsesstruktur, gateløp, høyder og volum skal
hensyntas og videreføres.

Eksisterende bygninger bør i prinsippet ikke på - eller tilbygges. Unntak kan gis når
tilføyelsen ikke vil endre bygningens hovedfasade(r) eller hovedform/volum, eller vil gå
vesentlig ut over noen av de verdier som planen skal sikre.

Ved behandling av end ring av eksisterende verneverdige bygg, inklusive tilbygg og
påbygg, skal bygningers opprinnelige utforming og områdets karakter hensyntas slik at nye
tiltak tilpasses og underordner seg eksisterende bebyggelse og strøkets karakter.

Plankrav
For felter som delvis eller helt er avsatt til hensynssone bevaring kulturmiljø H570, er
rivning, nybygg, påbygg, tilbygg, og deling av eiendom omfattet av krav om
detaljregulering.

I bestemmelsenes §§ 5.4.19 og 5.4.21 for felt BS19, BS21 er det gitt mulighet for byggi ng
uten detaljregulering.

Tiltak som ikke er omfattet av plankrav
Kommunen skal innhente uttalelse fra regional kulturminneforvaltning i fylkeskommunen
før det gis tillatelse til tiltak som berører bygninger og anlegg innenfor hensynssonen e.

For felter so m delvis eller helt er avsatt til hensynssone bevaring kulturmiljø H570, kan
innvendige bygningsmessige tiltak og fasadeendring, arealoverføring og grensejustering
behandles uten detaljregulering forutsatt at de er i samsvar med bestemmelsene til
områdereg uleringen § § 11.1.1 – 11.1.9 og følger opp kvalitetsprogrammet.

Tiltak som vil endre verneverdige bygningers utseende, er søknadspliktige.

Tekniske innretninger, skilt og reklame kan ikke settes opp uten at kommunen har gitt
tillatelse. Innretninger skal gis en diskret utforming og ha en plassering, materialbruk og
fargevalg som harmonerer med områdets karakter og tradisjon.

Forslag til tiltak som er i strid med områdereguleringen kan ikke tillates uten at de er
hjemlet i ny detaljregulering.

Istandsetting/ endringer og tilbakeføring
Verneverdige bygninger skal settes i stand etter antikvariske prinsipper. Originale eller
eldre bygningsdeler som vinduer, dører, panel, listverk og taktekke skal bevares så langt
det lar seg gjøre. Dersom eldre byg ningsdeler ikke lar seg bevare, skal det lages eksakte
kopier av bygningsdelene som skiftes ut. Tilbakeføring av bygningen eller deler av denne
til en tidligere fase i bygningens historie må gjøres på dokumentert grunnlag.

Ved utbedring og reparasjon av ek sisterende bygninger, bygningskonstruksjoner og andre
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deler av bygningsmiljøet, skal alle inngrep som medfører utskiftning av materialer på
forhånd

forelegges kommunen til behandling.

Nybygg
Nybygg kan oppføres innenfor hensynssonene under forutsetning av at områdets
kulturmiljø - og verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal gis en plassering og utforming mht.
størrelse, form, materialer, detaljering, farger og lignende som harmonerer og samspiller
med den eksisterende verneverdige strukturen og bebyggelsen i o mrådet. Arkitektonisk
uttrykk må være tilpasset det verneverdige kulturmiljøet, men bør samtidig være tydelig på
at det er en ny bygning.

Rivning
Det er ikke tillatt å rive bygninger med mindre forfall eller skader er dokumentert i et slikt
omfang at bygn ingen må regnes som tapt. Dokumentasjon i form av tilstandsanalyse
utarbeidet av antikvarisk fag kyndig skal legges ved rivesøknad. Tilstandsanalysen skal
tydelig vise omfanget av skadene ved tekst og bilder. Det skal også redegjøres for hvilke
tiltak som m å gjøres for å sette bygget i stand. Forslag til nytt bygg skal også foreligge ved
søknad om rivning. Ved rivning av verneverdig bygning kan kommunen sette krav til at
bygningen dokumenteres ved oppmåling og grundig beskrivelse av konstruksjon,
rominndelin g og overflater. Beskrivelsen skal utarbeides av antikvarisk fagkyndig.

Dersom et skadet eller revet bygg erstattes med nybygg, kan kommunen sette som vilkår
at eventuell ny bygning skal gjenoppføres på samme sted med samme kote, takvinkel og
møneretning s om det opprinnelige bygg med eksteriør, dersom det etter kommunens
skjønn er nødvendig for å bevare stedets opprinnelige karakter og miljøkvaliteter.

Gjenoppbygging etter brann
Dersom bevaringsverdig bebyggelse med middels og høy bevaringsverdi innenfor
hensynssonen får uopprettelige skader på grunn av bra nn, kan plankrav unntas for
oppføring av bebyggelse med samme dimensjoner, areal, høyder, materialbruk og
detaljering som opprinnelig bebyggelse.

Hager og utomhusanlegg med historisk verdi
H ager og utom husanlegg med historisk verdi, alléer og verdifulle trær, skal hensyntas.

Endringer eller fjerning i terreng og vegetasjon kan kun gjøres med hjemmel i vedtak eller
detaljregulering.

Alléer og verdifulle trær kan ikke fjernes uten kommunens godkjenning.

Nye utomhusanlegg skal i utforming og materialbruk tilpasses terrenget og harmonere med
stedets karakter .

Dokumentasjonskrav ved detaljregulering og søknader om tiltak
Ved søknadsbehandling av nybygg, påbygg og tilbygg skal det sammen med søknad
leveres e n estetisk redegjørelse for det omsøkte tiltaket. Det skal redegjøres for følgende:

- Konsekvenser for områdets kulturmiljø og verneverdi.

- Plassering av tiltaket i forhold til tilstøtende bebyggelse, gateløp og
terrengforskjeller.

- Byggehøyder i forhold til e ksisterende byggehøyder

- Form, karakter, volumer og gateløp

- Materialbruk, fargebruk, detaljering

- Fasadeuttrykk
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- Nær - og fjernvirkning

Det vises til bestemmelsene om plankrav §§ 2.1 og 2.2.

Bevaring n aturmiljø , felt H560_ 1 - 5 (pb l. 1 1 - 8, c )
Inngrep i terreng og vegetasjon, som for eksempel anlegg av veier, parkeringsplasser og
tekniske anlegg, drenering, masseuttak, massedeponering eller annen lagring, herunder
snøopplag og hageavfall, er ikke tillatt.
Utover tiltak som reguleres i plan 431 Områderegulering Hønefoss tillates i utgangspunktet ikke
inngrep som berører elvekanten og elva.
Hensynet til naturmangfold og forurensning langs vassdrag skal ivaretas med
miljørisikovurdering og miljøoppfølgingsplan jf. § 3.1.3 Forurensing og naturmangfo ld langs
vassdrag.

§ 1 2 Båndlagte områder eller båndlegging i påvente av vedtak (pbl. 1 1 - 8, d)

Båndlagte soner med hjemmel i kulturminneloven

Automatisk fredete kulturminner , felt H730_1 og _ 2 (pbl § 1 1 - 8 , d)
Ingen må, uten at det på forhånd er konstatert lovlig etter kulturminneloven § 8, sette i
gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule,
eller på annen måte utilbørlig skjemme kulturminne eller fremkalle fare for at dette skal
skje.

Båndlagte fredete anlegg , felt H730_3 og _4 (pbl § 11 - 8 , d)
De båndlagte områdene omfatter vedtaksfredete kulturmiljøer og deres sikringssoner .

Bygninger, anlegg og kulturmiljø som er fredet ved vedtak etter kulturminneloven, ska l
forvaltes iht. bestemmelsene i fredningsvedtaket og kulturminneloven, i tillegg til plan - og
bygningsloven.

Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan - og bygningsloven, felt
H71 0 (pbl § 1 1 - 8 d)

Innenfor sonen skal det fremmes regulering for sa mferdselsanlegg.
I båndlagte områder tillates ikke tiltak som kan vanskeliggjøre formålet med båndleggingen .
Aktuell myndighet skal gi sitt samtykke før tiltak kan settes i verk. For tiltak innenfor
jernbaneformål (felt SB 2 - 4) er det ikke krav til samtykk e.
Innenfor båndleggingssone n tillates ikke deling av eiendommer .

§ 1 3 Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde uendret, felt H91 0
(pbl. 1 1 - 8 , f)

Sone hvor gjeldende regulering fortsatt skal gjelde, felt H910
Detaljregulering med plan id 371 Telegrafalléen 2 skal fortsatt gjelde uendret.



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1379-338  Arkiv: PLN 431  

 

Sak: 124/19 

 

Saksprotokoll - 431 Områderegulering Hønefoss - 2. gangsbehandling Byplan 

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
I rådmannens forslag gjøres følgende endringer: 

1. Vi har vurdert saken utsatt, men har innsett at det er mest hensiktsmessig at 

områdeplanen behandles av sittende kommunestyret. 

2. Hønefoss har som mål å bli en kompakt fremtidsretta småby som tar i bruk teknologi 

for å løse morgendagens by-utfordringer. 

3. Detaljregulering. Det foretrekkes en gangbru/sykkelbru over Petersøya. 

4. Endre parkeringsbestemmelsene i §4.20 

a. Sykkel minimum 2 parkeringsplasser per boenhet. 

5. Ta i bruk teknologi som kan bedre trafikkflyten. 

6. Igangsette arbeid med sykkelplanvei-plan for hele kommunen. 

7. Igangsetting av regulering for Hønefoss nord 

8. Igangsetting av regulering for Eikli. 

9. Byggehøyde: BKB 9 endres til 2 – max 8 etg. 

10. BOP6 (Området ved Hønefoss skole skal nyttes til skole og barnehage 

11. I området Torvgata, Hammerbrogata, Lagesensgate (området ved gamle 

Handelsskolen) skal maksimalbyggehøydevære 10 meter (3 etg) med skråtak. 

 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 05.09.2019: 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag til utsettelse:  

«Saken utsettes til nytt kommunestyre er satt». 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a. H, Ap, V og Krf:  

I rådmannens forslag gjøres følgende endringer:  

1. «Vi har vurdert saken utsatt, men har innsett at det er mest hensiktsmessig at 

områdeplanen behandles av sittende kommunestyret.  

2. Hønefoss har som mål å bli en kompakt fremtidsretta småby som tar i bruk teknologi 

for å løse morgendagens by-utfordringer.  

3. Detaljregulering. Det foretrekkes en gangbru/sykkelbru over Petersøya.  

4. Endre parkeringsbestemmelsene i §4.20  

a. Sykkel minimum 2 parkeringsplasser per boenhet.  

5. Ta i bruk teknologi som kan bedre trafikkflyten.  

6. Igangsette arbeid med sykkelplanvei-plan for hele kommunen.  
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7. Igangsetting av regulering for Hønefoss nord  

8. Igangsetting av regulering for Eikli.  

9. Byggehøyde: BKB 9 endres til 2 – max 8 etg.  

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt p.v.a. Ap, H, V og Krf: 

«BOP6 (Området ved Hønefoss skole skal nyttes til skole og barnehage». 

 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag nytt tilleggspunkt p.v.a Sp:  

 «I området Torvgata, Hammerbrogata, Lagesensgate (området ved gamle Handelsskolen) 

skal maksimalbyggehøydevære 10 meter (3 etg) med skråtak». 

 

I rådmannens forslag gjøres følgende endringer:  

 

1) «I område BKB9 (Tippen) avsettes det grøntkorridor på inntil 50 meter bredde langs med 

og fra elvebredden. Denne korridoren utvikles til parkformål. Dette for skape et 

sammenhengende grønt belte fra Glatved, Nordre Park og ned til Petersøya.  

 

2) På det resterende arealet av BKB9 settes maksimal byggehøyde til inntil 3 etasjer.  

 

3) Brukaret ved Hønefoss bru snus ikke. Arealet fastsatt til dette formålet i rådmannens 

forslag fastsettes i tråd med pkt 2.  

 

4) BS16 settes maksimal byggehøyde til inntil 6 etasjer, med nedtrapping til 3 etg mot fossen.  

 

5) I BS16 settes det av areal til en sammenhengende ferdselskorridor for gang/sykkel fra 

Tippen til Hønefoss stasjon.  

 

6) BKB10 Settes maksimal byggehøyde til 6 etasjer, med nedtrapping til 3 etasjer mot 

Fossen/elva.  

7) Gjennom BKB10 settes det av areal for en sammenhengende ferdselskorridor for 

gang/sykkel fra Tippen til Hønefoss stasjon.  

 

8) BOP6 (Området ved Hønefoss skole) endres til «Undervisningsformål».  

 

9) S-19 avsettes kun til gang/sykkelvei, herunder samme formål for planlagt bru.  

 

10) Områdene B/T1 og B/T3 avsettes til «offentlig/privat tjenesteformål».  

 

11) Korridor for SGT4 legges slik at den ikke berører eksisterende bebyggelse.  

 

12) Område B/T2 tas ut av planen (bolig/parkering videreføres).  

 

13) Området BBB1 avsettes til «boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse» med 

hensynssone «bevaring kulturmiljø». (ikke blokkbebyggelse).  

 

14) Parkeringsnormen endres slik at minimumskravet settes til slik:  
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a. Boenhet inntil 60kvm settes til minimum 1 plass  

b. Boenhet inntil 60-100kvm settes til minimum 1 plass  

c. Boenhet over 100 kvm settes til minimum 1 plass  
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15) Område BF (Villaen) skal bebyggelse bevares evt flyttes.  

 

16) Område BS15 avsettes til «kombinert formål sentrumsformål/parkering. 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag nytt tilleggspunkt p.v.a. Sp:  

 «I området Torvgata, Hammerbrogata, Lagesensgate (området ved gamle Handelsskolen) 

skal maksimalbyggehøydevære 10 meter (3 etg) med skråtak». 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Som SP pkt. 1 

2. Som SP pkt. 2 

3. Som SP pkt.4 

4. Som SP pkt. 5 

5. Som SP pkt. 6 

6. Som SP pkt. 7 

7. Som SP pkt. 8 

8. Som SP pkt. 9 

 

Aasen (SP) valgte å trekke sitt forslag pkt. 17 med henvisning til tilsvarende tilleggsforslag. 

Sjøberg (SV) valgte å trekke sitt forslag pkt. 9 med henvisning til tilsvarende tilleggsforslag. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Herstads (Frp) utsettelsesforslag oppnådde 9 stemmer og falt. 

 

Pakkevis avstemming: 

Sjøbergs (SV) forslag oppnådde 2 stemmer og falt. 

Aasens (Sp) forslag oppnådde 6 stemmer og falt. 

Johansens (H) forslag p.v.a. Ap, H, V og Krf ble vedtatt mot 11 stemmer. 

 

Avstemming: 

Aasens (Sp) forslag til nytt tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 

 

Johansens (H) forslag til nytt tilleggspunkt p.v.a. Ap, H, V og Krf ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets innstilling, samt vedtatte endringer/tillegg ble vedtatt. 
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