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Arkivsaksnr.: 20/2756-1   Arkiv: 033  

 

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

16.06.2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/20 Strategi og plan 16.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

Følgende referatsak tas til orientering: 
 
20/1959-3 Fylkesmannen I Oslo og Viken  

                  Høringsuttalelse - Tillatelse etter forurensningsloven - Hensmoen grusuttak          

                  Saksnummer: 2020/4048 
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Arkivsaksnr.: 19/1056-18   Arkiv: 144  

 

Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram - høring og 

offentlig ettersyn  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/20 Strategi og plan 16.06.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel, i henhold til plan- og bygningsloven §§10-1 og 11-13. 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunal planstrategi skal vedtas i starten av hver kommunestyreperiode, jf. plan- og 

bygningsloven § 10-1. Strategien avklarer hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i 

kommende periode for å møte kommunens behov. Planprogrammet setter rammene for hvordan 

kommuneplanens samfunnsdel skal utarbeides.  

 

Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram var til høring og offentig ettersyn i perioden 15. 

februar - 28. mars. Det ble mottatt 10 innspill fra statlige og regionale myndigheter og 

nabokommuner. Planstrategien og planprogrammet er revidert etter politisk behandling 12.02.2020, 

høring og offentlig ettersyn, samt rådmannens vurdering av planbehov.  

 

Rådmannen anbefaler at kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel vedtas. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunal planstrategi 2020-2023 og FNs bærekraftsmål  

Planstrategien skal inneholde en systematisk vurdering av kommunens planbehov i fireårsperioden. 

For å få en oversiktlig og mer behovsstyrt planlegging har det vært viktig å gjøre en prioritering av 

planer og ressursbruk. Ideelt sett bør kommunen ha få, men større planer. For  
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mange planer bidrar til en svekking av kommuneplanen som styringsdokument, i tillegg til å 

redusere oversiktligheten i plansystemet.  

 

I november 2018 vedtok kommunestyret at FNs bærekraftsmål skal være førende for den 

overordnede planleggingen i Ringerike kommune. I november 2019 ble ni fokusområder for 

Ringerike vedtatt av kommunestyret. Bærekraftsmålene og de utvalgte fokusområdene 

kommunestyret har vedtatt vil ligge til grunn for arbeidet med både samfunnsdelen og 

arealstrategien. Arealstrategien utarbeides som et eget prosjekt «Arealstrategi og bærekraftig 

mobilitet». Arealstrategien skal inneholde føringer for revisjon av kommuneplanens arealdel. De 

mest sentrale føringene fra arealstrategien innarbeides i samfunnsdelen. 

 

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel  

Ved utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel er det lovpålagt å utarbeide et planprogram som 

sendes på høring og offentlig ettersyn, før det fastsettes i kommunestyret. Planprogrammet skal 

gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegg for medvirkning i arbeidet. 

Planstrategien og planprogrammet er slått sammen til ett dokument. 

 

Beskrivelse av saken 

Juridiske forhold  

Planstrategien vedtas av kommunestyret, og er retningsgivende for kommunens prioritering av 

planoppgaver. Kommunen kan imidlertid revidere planstrategien i løpet av perioden etter behov. 

Planstrategien er ikke juridisk bindende og kan fravikes hvis det er gode grunner for det. 

Kommunen kan også når som helst sette i gang nytt planarbeid ut over planstrategien, men vil da 

måtte gjøre en prioritering av ressursbruk. Avklaring av planbehovet vil da skje gjennom den 

ordinære planprosessen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

29.11.2018 Kommunestyret vedtok i sak 143/18 følgende; «Ringerike kommune skal legge 

  FNs bærekraftsmål til grunn for sin virksomhet».  

20.03.2019 I strategi og plan i sak 5/19 fikk de folkevalgte en gjennomgang av planlagt  

  fremdrift for kommuneplanprosessen.  

04.04.2019 Vedtak i kommunestyret i sak 35/19 om at Ringerike kommunes overordnede  

 planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig    

 energiomlegging og klimatilpasning skal integreres i kommuneplanen.  

27.08.2019 I strategi og plan fikk de folkevalgte en orientering om pågående arbeid med  

  planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, inkludert  

  integrering av FNs bærekraftsmål.  

07.11.2019 Kommunestyret vedtok i sak 158/19 ni fokusområder blant FNs bærekraftsmål. I 

tillegg ble det vedtatt at «I alle saksfremlegg i folkevalgte organer skal det stå   

hvilke (+) mål som blir støttet og på hvilken måte det blir gjort.»  

12.02.2020 Strategi og plan vedtok å legge kommunal planstrategi 2020-2023 og  

 planprogram ut på høring og offentlig ettersyn, i sak 5/20. Det ble vedtatt med tre 

 tilleggspunkter; 

4. Det utarbeides kommunedelplaner eller lignende planer for de prioriterte 

tettstedene i kommunen, samt andre tettsteder hvor dette er naturlig. 

Rådmannen utarbeider forslag til hensiktsmessig avgrensing.  

5. Det utarbeides en oppdatert handelsanalyse for Hønefoss sentrum og 

nærliggende område. 

6. Det utarbeides en egen Handlingsplan på medvirkning. 
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Punkt 4 blir ivaretatt som en del av arbeidet med strategi for arealutvikling og 

bærekraftig mobilitet, samt kommuneplanens arealdel. Punkt 5 er i prosess og punkt 

6 tas inn i planstrategien.  

 

Økonomiske forhold 

Det er budsjett og handlingsprogram som omhandler kommunens økonomiske forhold. 

 
Innspill/merknader ved høring og offentig ettersyn 

Det var ti innspill/merknader til høring og offentlig ettersyn, og kommunen har tatt hensyn til mange 

merknader. Se gjennomgang av dette i eget dokument (Vedlegg 3 «Oppsummering av merknader 

med rådmannens kommentarer). Det kom innspill/merknader fra; 

1. Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap 

2. Bærum kommune 

3. Bane NOR 

4. Direktoratet for mineralforvaltning 

5. Norges vassdrags- og energidirektorat  

6. Oslo kommune 

7. Den Norske kirke 

8. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

9. Statens vegvesen 

10. Viken fylkeskommune  

 

Vesentlige endringer i forslaget 

Det er gjort følgende endringer i planstrategien etter politisk behandling 12.02.2020, høring og 

offentlig ettersyn, samt rådmannens vurderinger: 

 

Politisk behandling 12.02.2020 

 Handlingsplan for medvirkning er lagt inn i plantabellen og skal utarbeides i 2020.  

 

Høring og offentlig ettersyn 

 Planstrategien omtaler følgende temaer ytterligere; 

o Utredningsbehovet når det gjelder naturmangfold, kap. 2.4. 

o Utdype de ulike plantypene som er valgt for kommunen, kap. 1.4. 

 Planprogrammet omtaler følgende temaer ytterligere; 

o Strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet, kap. 4.1. 

o Opplegg for medvirkning i samfunnsdelen, kap. 4.3. 

o Utdype hvordan FNs bærekraftsmål vil innarbeides i det overordnede planarbeidet, 

kap. 4.1. 

 

Rådmannens vurderinger 

 Digitaliseringsstrategi er lagt inn i plantabellen og skal utarbeides i 2020-2021. 

 Eierskapsstrategi er lagt inn i plantabellen og skal utarbeides i 2021. 

 Folkehelsemeldingen vil inngå i kommunedelplan for folkehelse, og er derved tatt ut av 

plantabellen 

 Justert fremdrift for følgende planer; 

o Strategi for utvikling av Petersøya: arbeid forventes både i 2020 og 2021 

o Regional plan for Ringeriksregionen: Vi har fått signaler fra Viken om at denne er 

forsinket, uten at ny fremdriftsplan er klar. Fremdrift endret fra 2020 til 2021-2022. 

Fremdrift er her opp til fylkeskommunen. 
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o Strategi for kommunens eiendomsvirksomhet: Denne er fremmet for politisk vedtak 

før sommeren 2020 (jf. sak 17/20 i strategi og plan) og fremdrift foreslås derfor 

endret fra 2020-2021, til kun 2020.  

Vurdering av planbehov 

Det er kun planoppgaver kommunen selv utarbeider som er en del av planstrategien. Private 

planoppgaver er dermed ikke representert i tabellen, heller ikke når kommunen er en stor 

samarbeidspart. R=revideres I=Igangsatt U=Utarbeides 

2020 2021 2022 2023 Kommuneplan Ansvarlig 
R       Kommuneplanens samfunnsdel SU 

  R     Kommuneplanens arealdel SU 
R R R R Handlingsprogram og budsjett (kommuneplanens handlingsdel 

med økonomiplan og årsbudsjett) 

ØIT 

2020 2021 2022 2023 Overordnede planer   
U       Risiko- og vesentlighetsvurdering HRF 
R       Alkoholpolitisk handlingsplan HRF 

U       Temaplan for kompetanseutvikling HRF 

U       Digitaliseringsstrategi ØIT 

  U     Eierskapsstrategi SU 

I R R R Beredskapsplan HRF 

R R R R Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse HRF 

    R   Arbeidsgiverpolitikk HRF 

      R Folkehelseoversikt 2023  UF 

U       Handlingsplan for medvirkning  Kom 

2020 2021 2022 2023 Kommunedelplan    
I       Kommunedelplan for idrettsanlegg TKI 

I       Kommunedelplan for masseforvaltning SU 

R       Kommunedelplan for landbruk og beite  SU 

U       Kommunedelplan for utdanning og familie UF 

  U     Kommunedelplan for helse og omsorg HO 

  U     Kommunedelplan for folkehelse  UF 

  R     Kommunedelplan for Vikerfjell (Ådalsfjella) SU 

2020 2021 2022 2023 Helse, omsorg og utdanning   
U       Strategi for barnehage- og skoleutbygging UF 

I       Handlingsplan for Leve hele livet (eldrereform) HO 

2020 2021 2022 2023 Kultur og idrett   
U       Frivillighetsstrategi (og fritidserklæring) TKI 
R       Kulturstrategi TKI 
  U     Temaplan for bibliotek TKI 
  U     Kunststrategi TKI 

2020 2021 2022 2023 Teknisk infrastruktur   
R       Temaplan for trafikksikkerhet TKI 
I       Handlingsplan for vann SU 
U       Beredskapsplan for vannverk i Ringerike kommune TKI 

U       Handlingsplan for overvann i bynære strøk TKI 

R R R R Handlingsplan for det forebyggende arbeidet, brann TKI 

      U Handlingsplan for vei, vann og avløp TKI 

2020 2021 2022 2023 Arealutvikling, næring og mobilitet   
I       Handlingsplan for næring  SU 

U       Parkeringsstrategi for Hønefoss 2020-2030 SU 
U       Strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet SU 

I       Strategi for kommunens eiendomsvirksomhet SU 
U       Strategi for utvikling av Petersøya  SU 
U       Handlingsplan - Velkommen til oss SU 
  U     Temaplan for kulturminner SU 
  U     Regional plan for Ringeriksregionen  SU 

2020 2021 2022 2023 Klima og naturmangfold   
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R       Strategi for SMIL og NMSK i Ringerike og Hole SU 
  U     Temaplan for naturmangfold, grøntområder og friluftsliv SU 
  U     Handlingsplan mot forsøpling SU 
  R     Handlingsplan vannforvaltning vannområdet Tyrifjorden  SU 
    R   Strategi for hjorteviltforvaltning SU 

2020 2021 2022 2023 Kommunale reguleringsplaner (areal)   
U       Reguleringsplan for Elvelangs  SU 

U       Reguleringsplan for Hjertelia og bru over til Støalandet  SU 

U       Reguleringsplan for Schjongslunden SU 

U       Reguleringsplan for Gamle Ullerål skole SU 

U   
    

Reguleringsplan for Osloveien og gang- sykkelbru over 

Kvernbergsund bru 

SU 

U U U   Diverse reguleringsplaner for manglende sykkelveier SU 

U U   
  

Interessekartlegging og behovsvurdering av Ringkollen. Ev. 

reguleringsplan for Ringkollen. 

SU 

  U     Reguleringsplan for Asbjørnsens gate SU 

  U     Reguleringsplan for vei og bru over Petersøya SU 

  U     Reguleringsplan for Stasjonstorget/Nordre tangent  SU 

  
  

U   
Reguleringsplan for Kongens gate (fra Kvernbergsund bru) og 

Hønefoss bru 

SU 

 

Rådmannens vurdering 

Merknader og innspill 

De fleste merknadene og innspillene til kommunal planstrategi og planprogram er av overordnet 

karakter, og tas med videre i arbeidet med strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet, 

kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Merknadene/innspillene med 

rådmannens kommentar kommer frem av vedlegg 3. 

 

Kommunal planstrategi 2020-2023  

Hovedhensikten med kommunal planstrategi er å gjøre kommunens planarbeid målrettet og ikke 

mer omfattende enn nødvendig. Rådmannen har gjennomført en prioritering av planoppgaver for 

kommende periode. Flere enkeltplaner er samlet i større planer, noe som vil styrke kommuneplanen 

som styringsdokument. Fremdriften for flere av de kommunale reguleringsplanene avhenger av 

ressursituasjon internt og fremdrift hos andre samarbeidspartnere, f. eks. Viken fylkeskommune ved 

utarbeidelse av reguleringsplaner langs fylkesvei. For å få en bedre oversikt og en mer behovsstyrt 

planlegging har rådmannen valgt å definere plantyper for organisasjonen.  

 

Det er viktig å understreke at planstrategien er retningsgivende for kommunens planarbeid i 

kommende periode. Dersom det underveis dukker opp behov for andre prioriteringer enn det som er 

angitt i planstrategien, kan det politisk fattes vedtak om disse prioriteringene. Det vil ikke 

nødvendigvis være behov for en formell revidering av vedtatt planstrategi.  

 

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel  

Planprogrammet tar for seg de viktigste rammene for utarbeidelse av kommuneplanens 

samfunnsdel. Ved å slå sammen prosessene for kommunal planstrategi og planprogram vises det en 

god sammenheng i kommuneplanprosessen og det skaper en flytende overgang til det videre 

planarbeidet.  

 

Konklusjon  

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at kommunal planstrategi 2020- 2023 

og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel vedtas. 
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Vedlegg 
1. Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, datert 

02.06.2020  

2. Planbehov med forklaring av enkeltplaner, datert 02.06.2020  

3. Oppsummering av merknader med rådmannens kommentar, datert 02.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

ass. rådmann: Terje Dahlen 

leder: Bente Elsrud Anfinnsen 

saksbehandler: Katrine Kammerud 
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Arkivsaksnr.: 19/5097-45   Arkiv: PLN 463  

 

463 - Detaljregulering for Citygården- og hotellkvartalet - 1. 

gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

50/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.06.2020 

22/20 Strategi og plan 16.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Planen for Citygården- og hotellkvartalet sendes tilbake med anmodning om at den holdes 

innenfor den vedtatte byplan og at forholdene til denne avklares. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringsplanen er å åpne for etablering av ny sentrumsbebyggelse med bolig 

og næring der Citygården står i dag, og utvidelse av hotell på dagens parkeringsplass nord for 

hotellet. Videre er hensikten med planen å tilføre nytt byrom og ny gangforbindelse mellom 

Kirkegata og Brutorget. 
 

Kapasiteten for hotellet økes, både med hensyn til rom, konferanse og servering. Dagens 

Citygård vil rives og erstattes med nytt sentrumsbygg med forretning/ tjenesteyting i 1. etasje 

og boliger fra 2.etasje til 6.etasje. Området er i byplanen regulert med høy utnyttelse og høyde i 

byplanen, på samme måte som tilliggende eiendommer (Sentrumskvartalet, Brutorget osv.) Det 

må fremmes detaljregulering før det kan bygges.   

 

Planområdet fremstår i dag som lite og dårlig utnyttet med mye grå bakgårdsarealer og lite 

bymessig kontakt med Kirkegata. Planforslaget tilrettelegger for bedre og mer bymessig 

utnyttelse gjennom åpen kvartalsstruktur som også sikrer nye byrom og tydeligere forbindelser. 
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Illustrasjon 1: Planavgrensningen er vist med gul stiplet linje.  

 

Foreslått plangrep imøtekommer byplanens mål om kvartalsstruktur, og bedre bymessig 

kontakt mot Kirkegata. Et større sydvendt gatetun (Hotelltorget) mellom hotellet og ny 

Citygård tilrettelegger for møteplasser og byliv. Gatetunet åpner opp for en bred passasje fra 

Kirkegata til Brutorget. Parkering legges under bakken. 

 

Prosjektet viser en god estetisk utforming, og god tilpasning til bevaringsverdig bebyggelse i 

vest, med Bryggerigården, Sparebankbygget og Rutebilgården. 

 

Teknisk infrastruktur i Kirkegata skal oppgraderes og Kirkegata får ny opparbeidelse som gate 

mellom Kongens gate og Kvernberggata og som torg mellom Søndre torv og Kvernberggata.  

 

Planforslaget fraviker gjeldende byplan på følgende punkter: maksimal gesimshøyde, høyde på 

heisoppbygg, innvendig romhøyde på lokaler på gateplan, og felles uteoppholdsareal og 

lekeareal på terreng. Fravikene vurderes som begrensede, og får etter rådmannens vurdering 

bare mindre konsekvenser for nabobebyggelsen.   

 

Med planforslaget foreslås en inntrukket sjette etasje på ny Citygård (maks. høye kote + 98), 

denne etasjen overstiger byplanens høydebegrensning (kote + 95). Etasjen er trukket ca. 7 

meter inn fra underliggende fasadeliv mot gata, og vil ha begrenset synlighet. Foreslåtte nybygg 

vil i sin helhet ikke være synlig fra Søndre Torg. De nærmeste naboene i Bryggerigården 

boligsameie protesterer mot fraviket fra byplanens høydebegrensning. Etter rådmannens 

vurdering vil konsekvensene med inntrukket sjette etasje være omtrent tilsvarende fem etasjer. 

Noe av grunnen til dette er at ny Citygård vil ha fem synlige etasjer mot offentlig byrom i 

Kirkegata (se mer om dette i rådmannens vurdering – Hensynet til omkringliggende 

bebyggelse).   
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Planforslaget består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse  

- Illustrasjonsplan 

- Illustrasjoner til regulering, datert 14.05.2020. 

- Kvalitativ og estetisk beskrivelse av illustrasjoner til regulering, datert 18.05.2020. 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse 

- Andre vedlegg 

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Nøkkelopplysninger 

Forslagsstiller  Hotell Service AS, som eies av Siv.ing MNIF Jan Solberg 

AS, Snubbdalen AS og Tronrud eiendom AS. 

Fagkyndig plankonsulent LINK arkitektur AS 

Eieropplysninger  Gnr/bnr Beskrivelse Hjemmelshaver 

318/97 Hotellet Service Hotell AS 

318/429 Citygården City Gården AS 

318/499 Sentrumskvartalet 

(Adresse: Hønefoss 

bru 1C) 

Tronrud Eiendom 

eier de berørte 

seksjonene 

318/431 (under 

bakken) 

Hønefoss Sparebank 

(Adresse Søndre 

Torv 3) 

Hønefoss 

Sparebank  

318/96 og 

318/427 

Kirkegata, og 

gangvei mellom 

Sentrumskvartalet og 

eksisterende 

parkeringsareal til 

hotellet felt SGG) 

Ringerike kommune 

 

Plantype Detaljregulering 

Arealstørrelse Vertikalnivå 1 (under bakken) = 6171 m2 

Vertikalnivå 2 (over bakken) = 3385 m2 

Utnyttelsesgrad BH (hotellet) 8590 m2 

BKB 1 (Citygården) 3800 m2 

Bestemmelsesområde #1: 11 m2 
 

Høydebegrensning BH  Kote +98 

BKB 1 Kote +104,5 

Bestemmelsesområde #1: Kote +85,5 
 

Leilighetsstørrelser Det er totalt 30 leiligheter (alle 2-4 roms). 

6 av disse er på mellom 30 og 50 m2, 9 på mellom 80 og 100 

m2, og 4 på over 100 m2. Resterende 11 er på mellom 50 og 80 

m2. 

Parkering Bil: 

Felt BKB1: Boenhetene får 17 plasser (0,5 plasser per boenhet 
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under 100 m2 og 1 plass per boenhet på eller over 100 m2). 

Næringsarealene i 1.etg får 3-4 plasser (0,5 pr. 100 m2). 

Felt BH: Det opparbeides det 25 plasser. 

Sykkel: 
Felt BKB1: Boenhetene: 60 plasser (2 plasser per boenhet). 

Næringsarealene i 1.etg: 6-7 plasser (1 plass per 100 m2) 

Felt BH: 11 plasser (minimum 30 % per ansatt). 

 

Dagens situasjon 

Eksisterende bebyggelse i planområdet er hotellbebyggelse i øst, og Citygården i vest. 

Planområdet fremstår i dag som lite og dårlig utnyttet, det består av mye bakgård og 

parkerings- og bakevjearealer. Dagens hotell, Scandic, er på 5 etasjer og er trukket ut mot 

Kirkegata, mens Citygården er 2 etasjer og trukket skjevt inn fra gatesnittet. Særlig Citygården 

fremstår som en sentrumstomt der bebyggelsen har uryddig og lite bymessig kontakt mot 

Kirkegata. Hotelleiendommen har et større parkeringsareal som bør utnyttes bedre for å 

imøtekomme kommunens ambisjon om sentrumsvekst og transformasjon. 

 

På arealene mellom Citygården og Bryggerigården (på eiendommen tilhørende Citygården) har 

Bryggerigården rett til å benytte felles bakgård til varelevering, flytting, vedlikehold, mm. 

Tinglyste erklæringer og rettigheter vil gjelde i byggeperioden og ved ferdig bygg. 

 

Gjeldende reguleringsplan 

Planområdet er i dag regulert i plan 431 Områderegulering Hønefoss (byplan) til 

sentrumsformål (felt BS10) og hotell/overnatting (felt BH1). 

 

 
Illustrasjon 2: Planforslagets planavgrensning er vist med svart stiplet linje. 

 

Byplan, vedtatt 05.09.2019, er en områderegulering med overordnede rammer og føringer for 

videre detaljreguleringer. Hensikten med byplanen er at den skal legge til rette for framtidig 

utvikling og vekst i Hønefoss sentrum. Sentrum skal styrkes og utvikles med god kvalitet og 

estetikk, og med et tett sentrum med gater og møteplasser der gående prioriteres. 
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Planforslaget er i tråd med byplanens maksimale retningsgivende utnyttingsgrad.  

 

Både innenfor byplanens felt BS10 og BH1 foreslås det høyder som overstiger byggehøydene 

regulert i byplanen:  

 Byplanens felt BS10 (ny Citygård): Det foreslås en inntrukket sjette etasje (maks. 

gesimshøyde kote + 98), denne etasjen overstiger byplanens høydebegrensning (kote + 

95). 

 Byplanens felt BH1: Ny hotellfløy foreslås med åtte etasjer (i tråd med byplanens 

hensikt), men det er behov for 1,5 meter (maks. gesimshøyde kote +104,5) mer for å få 

til disse åtte etasjene. Dette på grunn av tekniske krav. Byplanens høydebegrensning er 

på kote +103.  

 

Planområdet grenser til hensynssone for bevaring av kulturmiljø; Bryggerigården, 

Sparebankbygget, Rutebilgården og Søndre torv med mer ligger innenfor sona.  

Deler av planområdet ligger innenfor faresone for ras- og skredfare, bestemmelsenes §§ 3.1.9, 

10.1.1 og 10.1.2 gjelder.   

 

Byggeplanene 

Hotellet vil øke sin kapasitet fra dagens 82 rom med 110 %, og også kapasiteten når det 

gjelder servering og konferanse. Nybygget bygges sammen med eksisterende hotellbygg og 

kobles fysisk sammen med Sentrumskvartalet med en overbygning/gangpassasje over 

gangveien mellom Sentrumskvartalet og dagens hotellparkering (felt SGG). Slik kan 

konferansekapasiteten økes ved sambruk av kinosalene.  

 

Dagens Citygård rives og erstattes med nytt sentrumsbygg, hvor 1. etasje (620 m2) reguleres til 

forretning/tjenesteyting (publikumsretta virksomhet). Inntil 100 m2 ønskes benyttet til 

lagervirksomhet, dette for å ivareta leietakere i eksisterende Citygård og sikre noe fleksibilitet i 

forhold til at arealene ikke blir stående tomme. Eventuelle lagerarealer kan ikke plasseres mot 

Kirkegata eller gatetunet (felt SGT). Fra 2. etasje og til og med inntrukket 6. etasje skal det 

være leiligheter, illustrasjonsprosjektet viser 30 boenheter. Bryggerikjellerne skal bevares. 

Hovedvolumet plasseres over 20 meter fra svalgangen til Bryggerigården, noe som skaper et 

stort, luftig rom mellom Bryggerigården og Citygården. 

 

Oppstart av planarbeid og uttalelser til planoppstart 

Fagkyndig plankonsulent varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev/ e-post 13. og 14. januar 2020, og kunngjorde det i 

Ringerikes Blad 15. januar 2020, samt på kommunens nettsider.  

 

Det er i etterkant varslet to utvidelser av planområdet. Ingen av disse ble vurdert å berøre 

fagmyndighetenes ansvarsområde eller allmennheten, og ble derfor kun varslet ved brev direkte 

til berørte parter (jf. planbeskrivelsen kap. 3.1).  

 

Det kom inn totalt 15 uttalelser/merknader. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene 

er referert og kommentert i vedlegg 9 til saken.  

De fleste er fra fagmyndighetene, HRA og Den Norske Kirke. Det er mottatt nabomerknader 

fra Bryggerigården boligsameie, kommunens eiendomstjeneste (biblioteket), Hønefoss 

Sparebank, Kirkegata 7 ANS (Thoresenparkeringa) og Boligsameiet for adresse Hønefoss Bru 

1D (vis a vis Rutebilgården).  
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Merknadene fra naboene omhandler samlet sett temaene:  

• Utnyttelse og høyder som går utover byplanenes rammer 

• Frarøvelse av den frie sikten og sol for omkringliggende bebyggelse 

• Innsyn fra ny bebyggelse 

• Rettigheter i felles bakgård mellom Bryggerigården og Citygården  

• Støy og uro fra nye virksomheter 

• Tilgjengelighet for brannvesen 

• Kaos allerede i dag ved utkjøring fra parkeringshuset under Sentrumskvartalet 

• Planavgrensning, hvorvidt Kongens gate og Kirkegata skal reguleres i denne planen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I tråd med byplanen og kommuneplanens samfunnsdel tilrettelegger detaljreguleringen for 

næring og boliger innenfor sentrumskjernen. Ringerike skal vokse mye i tiden som kommer, og 

både boliger og næring underbygger ønsket om en attraktiv, levende og livskraftig 

sentrumskjerne. Planen sikrer muligheten til videre utvikling og vekst for eksisterende hotell.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området avsatt til sentrumsformål.  

 

Områderegulering Hønefoss 

Byplan (plan 431) vedtatt 05.09.2019, er gjeldende områderegulering med overordnede 

rammer og føringer for detaljreguleringer.  

 

Juridiske forhold  

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

offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for miljø- 

og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven er oppfylt.  

 

Se hele redegjørelsen i planbeskrivelsen kap. 7.7.  

Eksisterende kunnskapsgrunnlag er benyttet. Det er ikke funnet opplysninger som gir noen 

grunn til undersøke området nærmere og føre-var-prinsippet tillegges derfor liten vekt. På 

dette kunnskapsgrunnlaget er det vurdert som lite sannsynlig at det foreligger risiko for 

alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Den samlede belastning av plangrepet 

vurderes som liten, da området allerede er tett bebygd med lite grønnstruktur.  

 

Det vil, i tråd med byplanen og kommunens retningslinje for overvannshåndtering, tilføres mye 

ny grønnstruktur i planområdet, både i form av grønne og blågrønne tak og grønnstruktur i 

gatetunet (felt SGT) mellom nybyggene. Trerekka langs Kirkegata foran eksisterende hotell 

reguleres til bevaring og skal sikres fysisk i anleggsperioden.  

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ikke omdisponering av dyrka eller dyrkbart areal. 
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Økonomiske forhold 

Plansaksbehandling 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Teknisk infrastruktur og vei 

Som det kom fram i arbeidet med byplanen er det mange veier i sentrum som har gammel og 

utslitt teknisk infrastruktur i bakken, og med for dårlig kapasitet. I Kirkegata skal kommunen 

bytte vann- og avløpsledninger, separere overvann fra svartvann (avløp), og legge en stor 

overvannsledning fra Søndre torv til Kongens gate. 

 

I denne forbindelse vil Kirkegata opparbeides som gate mellom Kongens gate og 

Kvernberggata, og som torg mellom Kvernberggata og Søndre torv (felt ST1). 

 

Kommunen vil prosjektere og bestille ny teknisk infrastruktur og ny opparbeidelse av 

Kirkegata, men det er naturlig at tiltakshavere innenfor planområdet bidrar gjennom 

refusjonsavtale. 

 

Som en del av byggesøknaden vil det bestemmes hvor planområdet skal koble seg til for VA-

forsyning, og hvor påslipp av overvann kan tillates (jf. kommunens retningslinjer for 

overvannshåndtering).  

 

Prinsipielle avklaringer 

Beslutning om oppstart ble gjort administrativt, da planinitiativet i hovedsak var i samsvar med 

gjeldende områderegulering Hønefoss (plan 431).  

 

Parkering 

Hotellet utløser krav til 43 biloppstillingsplasser, 25 av disse vil opparbeides i underjordisk 

garasjekjeller i planområdet. Byplanen åpner for at rådmannen kan vurdere en lavere 

parkeringsdekning, mot at resterende biloppstillingsplasser frikjøpes.  

 

Forslagsstiller ønsker å sikre alle de 18 resterende plassene med langsiktige leiekontrakter i 

Sentrumskvartalet, under henvisning til at forholdene ligger godt til rette for sambruk da det er 

overkapasitet i Sentrumskvartalet.  

 

Rådmannen vil i stedet foreslå at: av resterende plasser vil 9 plasser foreslås frikjøpt og 9 

plasser foreslås sikret gjennom langsiktige leiekontrakter i Sentrumskvartalet. Dette må ses i 

sammenheng med at det er viktig å bygge fond for parkeringshus siden det med byplanen er 

åpnet for å regulere og bygge ut overflateparkeringene i Hønefoss sentrum. 

 

Dette tar en ikke stilling til ved førstegangsbehandling av aktuell detaljregulering, men det vil 

fremmes en egen politisk sak for å få et vedtak om forholdet, da det er av prinsipiell karakter. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Plangrepet 

Planforslaget medfører at deler av felt BS10 (Citygården) reguleres sammen med felt BH1 

(hotellet). Utviklingen av arealene bør ses i sammenheng blant annet fordi det ønskes 
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opparbeidet felles parkeringsanlegg under bakken, og for å sikre nye byrom og sammenhenger 

og opprydding i et rotete område. 

 

Foreslått plangrep imøtekommer byplanens krav om kvartalsstruktur. Ny Citygård med sin 

plassering tilfører bedre bymessig kontakt mot Kirkegata da det blir en sammenhengende 

bebyggelseslinje mot fortauet for all bebyggelse på nordsiden av Kirkegata.  

 

Med et større sydvendt gatetun mellom hotellet og ny Citygård imøtekommes ønsker om 

tilrettelegging for møteplasser og byliv (Hotelltorget). Gatetunet åpner opp for en bred 

passasje fra Kirkegata til Brutorget. Hotellet og næringsarealer i Citygårdens 1. etasje, samt 

innganger til boligene ut mot gatetunet inkludert sykkelparkering, bidrar til aktivisering av det 

nye byrommet.  

 

Varelevering og renovasjon plasseres på gatetunet (felt SGT), men forslagsstiller har en 

intensjon om at dette skjer i regulerte tidsrom. Gatetunet vil opparbeides på en måte som ikke 

tillater høy fart, universelt utformet, og gående og syklende vil prioriteres. Mindre trafikk 

sikres i passasjen også gjennom at Sparebankbyggets parkeringskjeller får atkomst via 

underjordisk garasjekjeller i planområdet. 

 

Bebyggelsesstruktur, arkitektur og estetikk  

Inntil Kirkegata har ny Citygård en slank framtoning (se illustrasjon 3). Mot Kongensgate har 

nytt hotellbygg det samme, og sammen med eksisterende hotell og mellombygg mellom disse 

er høydene mot Kongens gate varierte (se illustrasjon 4). I dette området er det ganske 

volumiøse bygninger i dagens situasjon. At bebyggelsen framstår med varierte men korte 

fasadelengder ut mot offentlige byrom er i tråd med byplanen (§ 4.14 e)). 

 

 
Illustrasjon 3: Snitt fra Kirkegata viser fra venstre mot høyre: Bryggerigården, ny Citygård og eksisterende 

hotell med ny hotellfløy bak. 
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Illustrasjon 4: Snitt fra Kongens gate viser fra venstre mot høyre: eksisterende hotell, ny hotellfløy og 

Sentrumskvartalet.  

 

Hotellets toppetasje har en større tilbaketrukket terrasse mot vest/nordvest slik at 

tyngdepunktet i toppetasjen ligger mot Kongensgate i henhold til overordnede føringer. For å 

oppnå et lettere uttrykk, et bedre visuelt uttrykk og en mer dempet fjernvirkning er toppetasjen 

også tilbaketrukket på østsiden. 

  

Se Illustrasjoner til regulering datert 14.05.2020 og Kvalitativ og estetisk beskrivelse av 

illustrasjoner til regulering datert 18.05.2020. 

 

Bestemmelsenes § 3.1.2 Hovedgrep sikrer at bebyggelsens fasadeinndeling, materialbruk, 

farger og detaljutforming skal være i henhold til hovedgrepene i de ovennevnte dokumentene. 

 

Byplanens § 4.14 n) tillater heisoppbygg på 3 meter over maksimal gesimshøyde. Med 

planforslaget foreslås en høyde på 4 meter. Dette på bakgrunn av at heisoppbygg i henhold til 

forskriftskrav skal ha en sikkerhetssone som gjør at oppbygget blir netto 3,6 m over siste stopp 

+ konstruksjon/isolasjon, dvs. 3,95 m over gesims. Rådmannen er positiv til fraviket da 

forskriftskrav må følges.  

 

Byplanens § 4.14 o) medfører at lokaler på gateplan skal ha en innvendig romhøyde på minst 4 

meter. Kravet er aktuelt for bruksarealer i 1. etasje på ny Citygård. I forslaget til 

detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet har rådmannen vært positiv til en mulighet 

for å gjøre unntak fra kravet (bestemmelsenes § 3.1.3). Dette på bakgrunn av at det er uklart 

om 4 meter kan tilfredsstilles på grunn av de bevaringsverdige Bryggerikjellerne, og i tillegg 

for å sikre universell utforming i hovedløsningen på serveringsarealet mot Kirkegata. 

 

Hensynet til bevaringsverdig bebyggelse  

Fasadehøydene mot Kirkegata er tilpasset høydene i Bryggerigården og Scandic for å et 

enhetlig volumuttrykk i kvartalet fra Kirkegata og perspektivisk fra Søndre Torg. 

Nybyggene vil ikke være synlige fra Søndre torv, med unntak av når du ser nedover Kirkegata, 

jf. illustrasjon 5.  

 

 
Illustrasjon 5: Fra Søndre torv mot Kirkegata, fra              Illustrasjon 6: Ny Citygård sett fra Kvernberggata 
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venstre mot høyre: Bryggerigården, ny Citygård og hotellet 

 

Fasadematerialene vil samspille med omkringliggende murale uttrykk i tegl og puss for å 

tilpasse seg materialiteten i Bryggerigården, Sparebankbygget og Rutebilgården som ligger i 

hensynssone bevaring kulturmiljø. 

 

Fasadematerialene vil innenfor planområdet være tegl, puss, tre og glass.  

Varm sandfarget tegl er gjennomgående for Citygården, og glass i første etasjes næringsarealer 

mot Kirkegata og hotelltorget. Mot Bryggerigården foreslås lys gjennomfarget puss både for å 

spille opp mot pussfasaden i Bryggerigården og for å maksimere lysforholdet mellom gårdene. 

Mot Kirkegata og Bryggerigården tilpasses fasadene ved å ta opp i seg elementer fra 

Bryggerigården (se Kvalitativ og estetisk beskrivelse av illustrasjoner til regulering). Det vil bli 

brukt trematerialer i deler av inntrukket 6 etasje, ved balkongene og ved inngangspartiene til 

boligbygget.  

 

Hotellnybygget vil ha en god del glass i de nedre etasjene, og mot Sentrumskvartalet mørk 

tegl/ puss, ellers tegl. 8 etasje er tilbaketrukket og tenkes oppført i et lettere uttrykk, 

hovedsakelig tre og glass.    

 

Rådmannen mener at prosjektet viser en god estetisk utforming og tilpasning til 

bevaringsverdig bebyggelse i vest.  

 

Bebyggelsens høyder 

Både innenfor felt BKB1 (Citygården) og BH (hotellet) foreslås det høyder som overstiger 

byggehøydene regulert i byplanen.  

 

Detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet vil erstatte byplanen for arealet den omfatter, 

da de begge er reguleringsplaner.   

Det er i byplan gitt overordnede rammer for videre detaljreguleringer. Bak byplanens 

bestemmelser ligger det hensyn som skal ivaretas. Det er først ved behandling av 

detaljreguleringer (for konkrete prosjekter) at det kan gjøres en planfaglig vurdering av 

hvordan hensynene bak overordnete rammer (byplanen) kan ivaretas.  

 

BKB1 (ny Citygård) 

Med planforslaget foreslås en inntrukket sjette etasje på ny Citygård (maks. høyde kote + 98), 

denne etasjen overstiger byplanens høydebegrensning (kote + 95). Etasjen er trukket ca. 7 

meter inn fra underliggende fasadeliv mot gata. 

 

Det vil være fem synlige etasjer mot offentlig byrom i Kirkegata, det samme når du står på 

Søndre torv og ser nedover Kirkegata, se illustrasjon 5 (over). En sjette inntrukket etasje vil ha 

begrensete konsekvenser utenfor planområdet. Boligbyggets bakre høyder inklusive heis og 

trapp til felles takterrasse vil i sin helhet ikke være synlig fra Søndre Torg.  
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Illustrasjon 7: Ny hotellfløy til venstre og ny Citygård til høyre.  

 

Rådmannen er enig i forslagsstillers vurdering av foreslått høyde. Ny Citygård er et 

«infillprosjekt» for å få til en enhetlig kvartalstruktur, nybygget tilpasses høydene mot offentlig 

rom i Kirkegata, men innad i kvartalet tåler en høyere bebyggelse. Med seks etasjer i bakkant 

får man en nedtrapping mot Kirkegata og fra ny hotellfløy mot Bryggerigården. 

 

 
Illustrasjon 8: Ny Citygård med inntrukket sjette etasje til venstre og med fem etasjer til høyre. 

 

Felt BH – Hotell/overnatting 

Med planforslaget foreslås ny hotellbebyggelse som overstiger byplanens høydebegrensning. 

Bygget er planlagt med åtte etasjer, hvilket er i tråd med byplanen, men det er behov for 1,5 

meter mer for å få til disse åtte etasjene. Byplanens høydebegrensning er på kote +103 mens 

planforslaget foreslår 104,5.  

 

Hotellnybygget vil i sin helhet ikke være synlig fra Søndre Torg, jf. illustrasjon 7 (over).    

 

Rådmannen vurderer foreslått høyde som et mindre fravik fra byplanen, det vises til at det først 

er nå ved prosjektering av nybygget at man får en vurdering av høydebegrensningene i byplan. 

Byplanen mente å åpne opp for åtte etasjer, hvilket planforslaget overholder. Konsekvensene 

for omkringliggende arealer er begrensete med økning på 1,5 meter.  

 

Hotellets toppetasje har en større tilbaketrukket terrasse mot vest/nordvest slik at 

tyngdepunktet i toppetasjen ligger mot Kongensgate i henhold til overordnede føringer i 

byplanen. For å oppnå et lettere uttrykk, et bedre visuelt uttrykk og en mer dempet 

fjernvirkning er toppetasjen også tilbaketrukket noe på østsiden mot Kongens gate.  

Forslagsstiller har redegjort for at ytterligere nedtrapping mot vest ikke lar seg gjennomføre da 

all vertikalkommunikasjon, heis/trapp, nødvendigvis må ligge her. Heis/trapp er 

innbygget/integrert i toppetasjen for å dempe høyden.  

Byplanens krav om trapping vestover vurderes av rådmannen som ivaretatt i tilstrekkelig grad.  
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Parkering og kjøreatkomst  

Parkeringskravet dekkes i underjordisk garasjekjeller innenfor planområdet. Garasjekjelleren vil 

ha atkomst fra Tippen via Sentrumskvartalets parkeringsgarasje og sikres med tinglyst 

erklæring. Sparebankbyggets parkeringskjeller får også atkomst hit via underjordisk 

garasjekjeller i planområdet. 

 

Boligene får biloppstillingsplasser i henhold til minimumskravet i byplanen, det samme gjelder 

næringsarealene i 1. etasje i ny Citygård. Hotellet utløser krav til 43 biloppstillings-plasser, 25 

av disse vil opparbeides i underjordisk garasjekjeller i planområdet. Byplanen åpner for at 

rådmannen kan vurdere en lavere parkeringsdekning, mot at resterende biloppstillingsplasser 

frikjøpes.  

 

Krav til sykkelparkering dekkes, noen på overflaten i nærheten av innganger (de fleste 

overdekket), resten under bakken. 

 

Bomiljø/ bokvalitet 

Leilighetssammensetning i ny Citygård (byplanens § 4.7) 

Med totalt 30 leiligheter (alle 2-4 roms) derav 6 stk. (20 %) på mellom 30 og 50 m2, 9 stk. (37 

%) på mellom 80 og 100 m2, og 4 stk. (13%) på over 100 m2 (resterende 11 på mellom 50 og 

80 m2), sikrer leilighetssammensetningen variasjon i tråd med byplanen.  

 

Lekeplasser og uteoppholdsarealer (byplanens § 17) 

Planforslagets felt BKB1 er illustrert med 30 leiligheter. Planforslaget gir mulighet for ca. 350 

m2 felles uteoppholdsareal fordelt på tak over næringsarealene i 1. etasje inn mot 

Bryggerigården og over øverste tak. Med 30 boenheter er kravet jf. byplanens § 4.17 på 300 

m2. De av byplanens krav som ikke kan tilfredsstilles er andel felles uteoppholdsareal på 

terreng, lek på terreng, og at det ikke vil være nok soltilgang på lekeareal. 

 

Det er begrenset areal til videre utvikling med bybebyggelse innenfor planområdet. Området er 

regulert med høy utnyttelse i byplanen, og ubebygde arealer må betjene både hotell og ny 

sentrumsbebyggelse. Det er derfor ikke egnede arealer på bakkeplan til lek, som 

områdereguleringen stiller krav om. Noen områder innenfor den tetteste sentrumskjernen vil 

ved fortetting ikke kunne få egnede arealer på bakkeplan til lek, det er for øvrig kort avstand til 

lekeplassen på Søndre torv (ca. 100 meter). 

 

Rådmannen har vurdert at felles takterrasse på taket av næringsarealene 1. etasje (jf. 

illustrasjonsplanen) likevel bør opparbeides med noe leke-muligheter for de minste barna. Slik 

det er plassert vil det være beskyttet mot vind, trafikk, forurensning og støy, men ikke få 

direkte sollys minst 5 timer ved jevndøgn. Arealkravet og avstandskravet tilfredsstilles. 

Lekeplassen på Søndre torv er tilgjengelig via gatetun og fortau til torget. For de større barna 

er det kort avstand til Livbanen, Søndre park og framtidig leke- og oppholdsareal ved 

Ringerike VGS.  

 

Planen har også bestemmelser som sikrer opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for 

boligene.  

 

Barn og unge taper ikke noe lekeareal eller potensielt lekeareal som følge av reguleringsplanen.  

 

Støy (byplanens §§ 3.1.6 og 9 (avviksområde)) 
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Planforslaget tilfredsstiller byplanen. Alle boenheter får en stille side. Boenheter mod sydøst 

innenfor felt BKB1 er avhengig av tiltak – f.eks. tette rekkverk på balkong for å tilfredsstille 

kravene. Uteoppholdsareal på takterrasse over øverste tak innenfor felt BKB1 må også ha 

tiltak – f.eks. tette rekkverk. 

 

Luftkvalitet (byplanens §§ 3.1.7) 

Luftkvalitet kan til tider være en utfordring generelt for Hønefoss sentrum, og også for boliger 

innenfor felt BKB1. Resultatet fra målinger ved Hønefoss skole vurderes langt på vei å være 

representativ for planområdet, se vedlagt overordnet vurdering av luftkvalitet tilhørende 

planforslaget.  

Ønsket om fortetting med boliger i Hønefoss sentrum er stadfestet med byplanen.  

Enkelte av boenhetene vil ligge innenfor gul sone for støy og kanskje for luftforurensning. Det 

tas ekstra hensyn ved plassering av private uteoppholdsarealer på balkong for de fleste 

boenhetene og deler av felles uteoppholdsareal. I tillegg ved bestemmelse som sikrer at 

luftinntak plasseres vekk fra forurensningskilden, og krav til balansert mekanisk ventilasjon. 

Det er også sikret i bestemmelsene til detaljreguleringen at det med søknad om 

igangsettingstillatelse skal følge en redegjørelse for støv og støy, og begrensning av eksos- og 

støvbelastning i anleggsperioden, jf. T-1520. 

 

Klima og miljø 

Overvannshåndtering (byplanens § 4.8) 

Det meste av overvannet skal ivaretas naturlig. Avhengig av infiltrasjonskapasiteten er det 

behov for mer eller mindre fordrøyningsvolum. Dette undersøkes mer før sluttbehandling av 

planforslaget. Planforslaget sikrer blågrønne tak og flater, samt bruk av vegetasjon og andre 

planter på gatetun og langs fortau, jf. bestemmelser og illustrasjonsplan. jf. også Notat: 

Teknisk infrastruktur: vann avløp og overvann (klimafaktor 1,4 er benyttet). Vegetasjonen og 

blågrønne strukturer fungerer i tillegg som opplevelseskvalitet og stimulerende for 

naturmangfoldet og pollinerende insekter. 

 

Grunnforurensning (byplanens § 3.1.1) 

Det er avdekket grunnforurensning i planområdet (glassfylling fra gammel 

bryggerivirksomhet). Bestemmelsene til detaljreguleringen sikrer at tiltaksplan skal være 

godkjent av kommunen før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse eller 

terrenginngrep, og at sluttrapport skal være godkjent før det kan gis midlertidig brukstillatelse. 

 

Oppvarming (byplanens § 4.18) 

Reguleringsbestemmelsene sikrer at enhver tids gjeldende «Forskrift om vedtekt om 

tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Hønefoss», gjelder for planområdet. Bebyggelsen 

utløser krav til tilknytning. Med søknad om rammetillatelse skal det omtales tiltak for å 

redusere klimagassutslipp og lokal luftforurensning i anleggsperioden, herunder skal det som 

hovedregel benyttes fossilfri oppvarming i anleggsperioden. 

 

Hensynet til omkringliggende bebyggelse  

Området er regulert med høy utnyttelse og høyde i byplanen, på samme måte som tilliggende 

eiendommer (Sentrumskvartalet, Brutorget osv.). Det er mottatt nabomerknader. Tre av disse 

er i noen grad berørt av planforslagets bebyggelse.  
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Bryggerigården boligsameie 

I sin merknad til oppstart av planarbeid er naboene i Bryggerigården opptatt av at byplanens 

høydebegrensning overholdes. Dette begrunner de med at de med vedtatt byplan var trygge på 

at det nå var endelig avgjort at det ikke skulle bygges med mer enn fem etasjer.   

 

Rådmannen viser til at detaljreguleringen, som vil erstatte byplanen, har samme prosesskrav 

som byplanen. Naboene i Bryggerigården har anledning til å vurdere konsekvensene for seg 

selv av et konkret detaljprosjekt som foreslås gjennom forslag til detaljregulering.     

 

Beboerne er bekymret for de konkrete konsekvensene av en inntrukket 6. etasje, som 

sol/skygge, innsyn og utsikt.  

 

Vi er i en tett bysituasjon og en kan ikke forvente at hensynet til utsikt kan veie mer enn 

hensynet til fortetting i samsvar med målene i byplanen og kommuneplanens samfunnsdel. Når 

det gjelder innsyn, så blir det trolig liten forskjell på fem og seks etasjer.  

 

Mottatt sol- og skyggeanalyse viser at Bryggerigårdens østfasade (svalgangsløsningen hvor 

leilighetenes inngang befinner seg) ikke berøres av skygge fra ny Citygård ved sommersolhverv 

(23. juni). Ved vår og høstjevndøgn (21. mars og 21. september) blir det skygge her fra ny 

Citygård tidlig på morgenen, men denne er borte lenge før kl. 12:00 midt på dagen. Ellers 

berøres ikke Bryggerigården med hensyn til skygge. Det er ikke dokumentert hvor mye mer 

skygge denne fasaden får med inntrukket sjette etasje enn med fem etasjer.  

 

Samlet sett vil, etter rådmannens vurdering, konsekvenser av inntrukket 6. etasje når det 

gjelder innsyn være små sammenlignet med 5 etasjer. Når det gjelder skygge fra ny Citygård vil 

det trolig være liten forskjell mellom inntrukket 6. etasje og 5 etasjer, og det vil dreie seg om 

tidlig på morgenen.  

 

Biblioteklokalene i Sentrumskvartalet 

Merknaden er knyttet til tap av utsyn, innsyn, sol og dagslys.  

Med ny hotellfløy i 6 meters avstand, vil bibliotekets lokaler berøres i forhold til dagslys og 

utsyn. Som følge av innspillet fra sameiet ved oppstart av planarbeid ble ny hotellfløy mot 

bibliotekshjørnet trukket godt innenfor byggegrensen mot Kongens gate (ca. 2 meter). Dette 

gir bedre utsyn og bedre lys inn i vinduet på bibliotekshjørnet. 1. etasje på hotellet mot 

bibliotek er en høy konferansesal. Fasaden mot bibliotekshjørnet blir tett, med unntak av en 

smal stripe glass høyt i konferansesalen. Det sikrer at det ikke oppstår nevneverdig sjenanse 

mellom funksjonene på hver sin side av gangveien.  

 

Boligsameiet med adresse Hønefoss Bru 1D (vis a vis Rutebilgården) 

Et fåtall av leilighetene er bare så vidt berørt av planforslaget når det gjelder skygge.  

Planområdet får en oppgradering estetisk sett, slik at tap av utsikt begrenser seg til 

eksisterende Citygård og himmel.  

Borettslaget erfarer at det allerede i dag er kaos ved utkjøring fra parkeringshuset under 

Sentrumskvartalet. Rådmannen har ikke kjennskap til noen oppstuving på Kongens gate i 

forbindelse med innkjøring til parkeringshuset i Sentrumskvartalet. Man må forvente i en by at 

en tidvis må vente på grønt lys for å komme seg ut på offentlig vei.  
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Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Planforslaget utløser ikke krav til konsekvensutredning. Siden planforslaget berører viktige og 

identitetsskapende kulturminner og kulturmiljø i Hønefoss (av nasjonal, regional og lokal 

verdi), stiller kommunen krav til at dette hensyntas, og at konsekvenser for kulturminner og 

kulturmiljø skal utredes og beskrives som del av planbeskrivelsen.  

 

Rådmannen mener at prosjektet viser en god estetisk utforming og tilpasning til 

bevaringsverdig bebyggelse i vest. Jf. planbeskrivelsen og Kvalitativ og estetisk beskrivelse av 

illustrasjoner til regulering datert 18.05.2020. 

 

Deler av planområdet inngår i H310_2 – faresone for ras- og skredfare i gjeldende 

områderegulering for Hønefoss (plan 431). Forslagsstiller vurderer områdestabiliteten som 

tilfredsstillende. Dokumentasjonen det vises til (vedlagt) er eldre geotekniske rapporter. 

Forholdet er omfattet av ROS-analysen og redegjort for i planbeskrivelsens kap. 5.14.  

Kommunen har, i tråd med byplan, stilt krav til forslagsstiller om at geoteknisk fagkyndig må 

redegjøre for hvordan sikkerheten i TEK 17 § 7-3 kan ivaretas. NVE vil ved offentlig ettersyn 

bes om å gjøre en vurdering av hvorvidt eksisterende geotekniske rapporter dokumenterer om 

områdestabiliteten er tilfredsstillende. Dersom det ikke er avklart, vil forslagsstiller før 

sluttbehandling måtte dokumentere at sikkerheten i TEK 17 § 7-3 er ivaretatt. Eventuelle 

avbøtende tiltak må sikres i plankartet og bestemmelsene.  

 

Rådmannen anser ellers at utredningsplikten også knyttet til risiko- og sårbarhetsanalyse er 

oppfylt. 

 

Bestemmelsene sikrer overvannshåndtering og håndtering av regnflom i tråd med byplan og 

kommunens retningslinjer for overvannshåndtering.  

 

Trafikksikkerhet ivaretas gjennom gode siktlinjer, belysning og gode ferdselsårer for myke 

trafikanter. Kirkegata vil opparbeides som gate mellom Kongens gate og Kvernberggata, og 

som torg mellom Kvernberggata og Søndre torv (felt ST1). Gatetunet skal opparbeides i 

henhold til godkjent utomhusplan. Det legges opp til gjennomgående kjøring for varelevering 

og renovasjon for å unngå rygging. 

 

Viser også til punktene om grunnforurensning og luftforurensning over.  

 

Samlet vurdering 

I tråd med byplanen og kommuneplanens samfunnsdel tilrettelegger detaljreguleringen for 

næring og boliger innenfor sentrumskjernen. Ringerike skal vokse mye i tiden som kommer, og 

både boliger og næring underbygger ønsket om en attraktiv, levende og livskraftig 

sentrumskjerne. Planen sikrer muligheten til videre utvikling og vekst for eksisterende hotell.  

 

Planområdet fremstår i dag som lite og dårlig utnyttet med mye grå bakgårdsarealer og lite 

bymessig kontakt med Kirkegata. Planforslaget tilrettelegger for bedre og mer bymessig 

utnyttelse gjennom åpen kvartalsstruktur som også sikrer nye byrom og tydeligere forbindelser. 

 

Prosjektet viser en god estetisk utforming og tilpasning til bevaringsverdig bebyggelse i vest, 

og tilrettelegger for nye møteplasser og byliv, og en bred passasje fra Kirkegata til Brutorget.  
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Fravik fra gjeldende områderegulering er begrenset, og får etter rådmannens vurdering bare 

mindre konsekvenser for nabobebyggelsen.   

 

Detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet vil erstatte byplanen for arealet den omfatter, 

da de begge er reguleringsplaner. Det er i byplan gitt overordnede rammer for videre 

detaljreguleringer. Bak byplanens bestemmelser ligger det hensyn som skal ivaretas. Det er 

først ved behandling av detaljreguleringer (for konkrete prosjekter) at det kan gjøres en 

planfaglig vurdering av hvordan hensynene bak overordnete rammer (byplanen) kan ivaretas.      

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart  

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Illustrasjonsplan  

6. Illustrasjoner til regulering datert 14.05.2020  

7. Kvalitativ og estetisk beskrivelse av illustrasjoner til regulering datert 18.05.2020. 

8. ROS-analyse  

9. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

10. Støyutredning 

11. Notat: Overordnet vurdering av luftkvalitet 

12. Geoteknikk supplerende dokumentasjon 

13. Notat: brannteknisk innspill 

14. Notat: teknisk infrastruktur; vann, avløp og overvann 

15. Redegjørelse for parkeringsbehov for hotell 

16. Uttalelser og merknader til oppstart av planarbeidet 

a. Bryggerigården boligsameie 

b. Den Norske Kirke 

c. Hadeland og Ringerike Avfallsselskap 

d. Statens Vegvesen Region sør 

e. Kirkegata 7 ANS 

f. Boligsameiet Hønefoss Bru 1D 

g. Ringerike Brann- og redningstjeneste 

h. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

i. Bryggerigården boligsameie (merknad til utvidet planområde) 

j. Ringerike Brann- og redningstjeneste 

k. Norges Vassdrags- og energidirektorat 

l. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

m. Hønefoss Sparebank (merknad til utvidet planområde) 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.05.2020 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

ass. rådmann: Terje Dahlen  

enhetsleder: Heidi Skagnæs  

konst. avdelingsleder Katrine Kammerud  

saksbehandler: Linda Nethus 
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Arkivsaksnr.: 17/4425-60   Arkiv: PLN 440  

 

440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - 2. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

49/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.06.2020 

23/20 Strategi og plan 16.06.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. 3007_440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan «15 S-V Norderhov» vedtatt 25.09.1947 som blir berørt 

av ny plan, oppheves. 

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

i plandokumentene. 

 

 
  

 

Sammendrag 

Detaljregulering for Bakkeveien 7 legger til rette for en åttemannsbolig, over to plan med 4 

enheter i hver etasje.  

 

Ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget kom det inn 10 uttalelser. Antallet 

innkomne merknader vitner om et stort engasjement i området. Flere besittere i Bakkeveien 

og Benterudgata motsetter seg planforslaget grunnet trafikale problemer i Bakkeveien og 

Benterudgata, samt at en åttemannsbolig innerst i Bakkeveien vil bryte med eksisterende 

bebyggelse bestående av en- og tomannsboliger. 

 

Planforslaget er bearbeidet og legges nå frem for sluttbehandling. Rådmannen mener at 

planforslaget med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse og tilhørende utredninger 

er tilstrekkelig gjennomarbeidet og bør vedtas. 

 

 

Bakgrunn 

Planområdet ligger på Benterud, Hønefoss. Bakgrunnen for planarbeidet er at forslagstiller 

ønsker å tilrettelegge for et leilighetsbygg med åtte boenheter. Bygningskropp er foreslått 

med flatt tak, med takterrasse. Det er tenkt sportsboder og avfallshus i samme uttrykk som 

leilighetsbygget.  

 

Planområdet består i dag av en enebolig med opparbeidet gårdsplass. Arealet ligger i et 

etablert boligområde med nærhet til skole, rekreasjonsarealer, lekearealer og 

sentrumsfunksjoner.  

 

 



  Sak 23/20 

 

 Side 28 av 35   

 

Beskrivelse av saken 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, se vedlegg 8. 

 

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller  

  
Bakkeveien 7 AS v/ Ole Alexander Heen, Steffen Fagerås og Paul 

Magnus Lehne  

Fagkyndig  Ole Alexander Heen i Heen Eiendom AS  

Eieropplysninger  Bakkeveien 7 AS  

Ringerike Kommune  

(Adkomstveg: Bakkeveien og Benterudgata) 

Gbnr.39/42  

Gbnr.3051/1  

Arealstørrelse  Totalt er planområdet 3016,5 m2 

Eiendommen gbnr. 39/42 er 1769 m2  

Arealformål  Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BBB) 

Lekeplass (f_BLK) 

Adkomstveg (o_SKV) 

Fortau (o_SF) 

Gårdsplass (f_BGP) 

Parkering (SPP) 

Uteoppholdsareal (f_BUT) 

626,6 m2  

110,7 m2  

836,1 m2  

138 m2  

370,1 m2  

255,5 m2  

423,8 m2  

Boligtyper og boenheter  Åtte leiligheter, fordelt på to plan med fire leiligheter i hver etasje  

Leiligehetene er foreslått med størrelse 50‐110 m2 

Parkering  Bil – 1 plass pr. boenhet  

Sykkel – 2 plasser pr. boenhet  

Gjesteparkering – 0,5 plass pr. boenhet  

Plantype  Detaljregulering  

Utnyttelsesgrad Maksimal BRA er satt til 800 m2 fordelt på to etasjer, jf. reg. 

bestemmelse § 3.1.2. For å få et inntrykk av prosent bebygd areal 

(%BYA) har forholdet mellom tomtearelet på 1769m2 og 

boligbebyggelse med parkeringsareal blitt regnet ut. Samlet %BYA 

ligger i intervallet 40-45%. 

 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

Det er kun gjort mindre endringer i planmaterialet, som omfatter:   

 

 Justeringer i plankart, inkludert avkjørselspiler til alle eiendommer som grenser til 

planområdet. 

 Ny trafikkanalyse utarbeidet av COWI 27.03.20. 

 Rekkefølgebestemmelse § 1.2 inkludert at Bakkeveien må istandsettes til dagens 

stand om veien blir vesentlig forringet under anleggsperioden. 

 Reguleringsbestemmelse § 2.5 Uteoppholdsareal: Andelen som kan løses på 

private terrasser/balkonger er redusert til 30 % i samsvare med 

kommuneplanbestemmelse § 6.1.5. 

 Reguleringsbestemmelse § 3.1.2: «svalganger» er påført sammen med «utkragede 

balkonger og terrasser» under utnyttelse.  

 Reguleringsbestemmelse § 3.1.4: setning om at takterrasse er felles for hele 

reguleringsområdet er fjernet.  

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

imøtekomme høringsuttalelser. 



  Sak 23/20 

 

 Side 29 av 35   

 

 
Figur 1: Situasjonsplan for mulig utforming av planområdet  

 

 

Trafikk 

Trafikk har vært et sentralt tema i reguleringsplanarbeidet. Bakkeveien og Benterudgata er 

smale veier, hvor det i Bakkeveien ikke er plass til at to biler kan passere. Trafikkanalysen 

som Cowi utarbeidet 27.03.20 konkluderer med følgende:  

 

5 Konklusjon og anbefaling  

Etablering av 8 - mannsbolig i Bakkeveien 7 vil ha liten påvirkning sammenlignet med 

dagens trafikksituasjon. Trafikkanalysen viser at trafikken til og fra planområdet kan avvikles 

hensiktsmessig etter utbygging og i perioden frem mot år 2031. De eksisterende forholdene 

for myke trafikanter i og omkring planområdet er gode. Boligutbyggingen forventes ikke å 

påvirke den trafikksikkerhetsmessige situasjonen i området. 

 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 31.08.19 – 14.10.19. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5.  

 

Høringsuttalelsene omhandler hovedsakelig utfordringer i trafikksituasjonen og at en 

åttemannsbolig innerst i Bakkeveien vil forringe området ved å bryte med eksisterende 

bebyggelse bestående av en- og tomannsboliger. 

 

Besittere i Bakkeveien og Benterudgata skriver i sine høringsuttalelser at veibredden i 

Bakkeveien er så smal at to biler ikke kan passere. Det påpekes også at det etter 

ombygging av kryss oppleves utfordringer med avkjøringen fra Benterudgata og ut i 

Osloveien. Det har blitt spilt inn et ønske om at Bakkeveien 3, 5 og 7 får ny adkomst fra 

Harald Hardrådes gate.  

 

Se også avsnittet trafikk under rådmannens vurdering. 
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Gjeldende reguleringsplaner 

«0605 15 S V Norderhov», vedtatt 25.09.1947. Reguleringsbestemmelsene for 

reguleringsplan S‐V Norderhov er av eldre dato og bestemmelser anses å være 

mangelfull/upresise. For denne reguleringsplanen skal til enhver tid gjeldene 

kommuneplanbestemmelser gjelde foran tilsvarende bestemmelser i 

reguleringsplanen. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Foreslått utbygging vil skje i et fortetningsareal på Benterud, Hønefoss-området. Dette er i 

tråd med kommuneplanens samfunnsdel som viser til at 70 % av befolkningsveksten skal 

skje i Hønefoss-området. Utbygningen legger opp til åtte leiligheter av ulik størrelse, som vil 

gjøre området aktuelt for en større del av befolkningen. 

 

Et av målene i samfunnsdelen er «Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike», som 

skal gjennomføres ved blant annet å «legge til rette for et sammenhengende gang- og 

sykkelnett, og god tilgang på aktivitetsanlegg, utearealer og turmuligheter». Planområdet er 

tilknyttet god infrastruktur for gående og syklende, med kort avstand til skole, 

rekreasjonsarealer, lekearealer og sentrumsfunksjoner. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området som ønskes utbygd avsatt til 

boligformål. 

 

 

Nasjonale føringer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging sier at 

kommunal planlegging skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder med redusert 

transportbehov og tilrettelegging for grønne transportformer, gjennom utbyggingsmønster 

og transportsystem. Lignende målsetninger er å finne i nullvekstmålet fra Nasjonal 

transportplan (NTP), som sier at all vekst i persontrafikk skal tas av kollektivt, sykkel og 

gange fremfor biltrafikk. 

 

 

Juridiske forhold  

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

vedtak. Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

formannskapet (strategi- og plan) jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

 

Naturmangfoldloven 

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

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Forslagstiller har 

gjort følgende vurdering «Det er ingen spesielle naturverdier på tomten. Planområdet består 

i dag av en enebolig med hage og opparbeidet gårdsplass. Utbyggingen vil ikke påvirke det 

biologiske mangfoldet. Det er ikke funnet noen truede plantearter, og heller ikke 

forventet da planområdet har vært opparbeidet/kultivert som hage. 

Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart tilsier 

også at det ikke finnes spesielle naturverdier på planområdet. Det er i 

Miljødirektoratets database heller ikke registrert noen form for økosystem, art eller 

naturtype som er til hinder for utbygging.» 
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Økonomiske forhold 

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

fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig 

ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Utbygginga vil muligens kunne gi 

økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av sosiale tjenester og slitasje på 

kommunalt veinett.  

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

3. God helse 

- Planområdet er i et lite støyutsatt område, med gode rekreasjonsmuligheter i umiddelbar 

nærhet.  

11. Bærekraftige byer og samfunn 

- Planforslaget legger opp til sentrumsnære boliger, med varierende størrelse på 

leilighetene som gjør det mulig for ulike økonomiske samfunnsgrupper å etablere seg her.  

- Det meste av sentrumsfunksjoner er tilgjengelig i gå-/sykkelavstand, noe som kan 

redusere biltrafikken. Det er også gode kollektivmuligheter i området.  

 

  

Alternative vedtak  

 

Alternativ vedtak 1 

3007_440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 vedtas ikke. 

 

Konsekvensene av alternativt vedtak 1: 

- Blir ikke fortetning i form av åtte nye boenheter 

- Færre boliger sentrumsnært 

- Ikke snumuligheter for renovasjonsbilen innerst i Bakkeveien 

- Boligutrykket beholdes noenlunde slik det fremstår i dag  

- Redusert traffikøkning i Bakkeveien og Benterud 

 

Alternativ vedtak 2 

3007_440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 sendes tilbake til rådmannen for å bearbeide 

planforslaget til færre boenheter. 

 

Konsekvensene av alternativt vedtak 2: 

- Forlenget sakstid 

- Færre sentrumsnære boenheter.  

- Færre boenheter vil kunne gi plass til mer uteareal 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det har vært store interessemotsetninger til planforslaget. I denne saken står interessen i 

en boligutbyggelse i form av åtte nye enheter opp mot naboenes interesse i å beholde 

området noenlunde slik det fremstår i dag. En planvurdering innebærer at ulike og til dels 

motstridende interesser, både samfunnsinteresser og enkeltindividers interesser, veies mot 

hverandre. Av dette følger at en reguleringsplan kan ha negative konsekvenser for den 

enkelte, uten at dette hindrer godkjenning av planen. Rådmannen sine vurderinger bygger 

på faglige utredninger og overordnede politiske føringer.  
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Trafikk 

Rådmannens vurdering av planforslaget belager seg på de konklusjoner og vurderinger 

som kommer frem i fagrapporten for trafikk, som tilsier at trafikkøkningen en åttemannsbolig 

medfører er akseptabel.  

 

Rådmannen ønsker også å trekke fram punkt 2.3 Møtende trafikk i Bakkeveien fra 

trafikkanalysen. Cowi baserer seg på at «møtelomme» ved eiendommen Bakkeveien 2A og 

de private innkjørslene skal løse møteproblematikken. «Møtelommen» ved Bakkeveien 2A 

er registrert som kommunal eiendom. Det vises til oppmålingsbrev datert 25.07.1987, 

vedlegg 10, hvor det er avsatt en trekant ut mot veien.  

 

For å minske noe av frustrasjonen for møtende trafikk i Bakkeveien er det søkt om å skilte 

den 89,0 m lange Bakkeveien med forkjørsrett. Forslaget er sendt på høring til Statens 

vegvesen. Det er viktig å bemerke at det ikke er juridisk bindene å sette opp skiltene, men 

at dette er noe som kan vurderes på et senere tidspunkt. 

 

 
Figur 2: Eiendomskart som viser «møtelommen» ved Bakkeveien 2A.  

 

 

Det fremkommer også i rapporten at Bakkeveien er en lite trafikkert vei, hvor trafikktellingen 

har registrert 4 utkjørende fra Bakkeveien og 3 innkjørende i morgenrush. Denne trafikken 

er fordelt over 1 time og dermed vil det være sjelden at flere biler må passere hverandre. 

Trafikkanalysen har også vurdert «worst case scenario», hvor det benyttes en faktor på 5 x 

antall boenheter som gir en økning på 40 ÅDT. Dersom det er småbarnsfamilier som 

bosetter seg i disse boenhetene, vil det være mest riktig å bruke faktoren på 5. Dersom det 

er eldre, enslige vil faktoren på 2,5 være nærmere sannheten. Virkeligheten havner 

antagelig et sted mellom 2,5 og 5. I analysen fremkommer det at i et «worst case scenario» 

vil biltrafikken kunne øke til om lag 12 biler om morgenen og 11 biler i ettermiddagsrushet. I 

trafikkanalysen argumenteres det for at scenarioet er lite sannsynlig ettersom 

trafikkgenerering på 5,0 bilturer per boligenhet er ganske uvanlig for leiligheter. Når man da 

legger til at det er god tilgang på kollektivtilbud og det ligger flere hverdagsfunksjoner (bl.a. 

skole, innkjøp) i nærområdet, så er det ikke noe som tilsier en så høy trafikkgenerering.  
 

Muligheten for å lede trafikken ut til Harald Hardrådes gate ble sjekket ut tidlig i 

planprosessen i samråd med prosjektleder for utbygging av Benterud skole. Det er gjort 

store trafikale tiltak for å sikre en trygg skolevei for barna på Benterud skole, og det er ikke 

ønskelig å lede mer trafikk inn på denne veien. Videre ville en gjennomgang fra Bakkeveien 
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til Harald Hardrådes gate blitt ledet rett mot hovedinngangsdøren og parkeringsplassen til 

skolen. Det er spesielt ved skolestart og slutt at det vil være mye elever i området hvor den 

alternative adkomst til Bakkeveien 7 ville møtt Harald Hardrådes gate. Dette sammenfaller 

med tidspunktet med mest trafikk fra trafikktellingen, og en ønsker ikke å lede mer biltrafikk 

inn i dette området. 

 

Rådmannen ønsker også å trekke frem at planforslaget tilrettelegger for en snumulighet 

innerst i Bakkeveien ved å åpne opp innkjøring til Bakkeveien 7. Det oppfyller ikke krav om 

snuhammer/snuplass, men det gir mulighet for at en renovasjonsbil på 9-10 meter kan snu, 

se saksfremlegg fra 1. gangsbehandling for mer informasjon. 

 

Med bakgrunn i vurderingene over mener rådmannen at trafikkøkningen en åttemannsbolig 

vil medføre er akseptabel.   

 

 

Fortetting 

En åttemannsbolig vil medføre en fortetting i Bakkeveien og til dels endre   

småhusbebyggelsens karakter. Ettersom politiske føringer tilsier at hoveddelen av fortetning 

skal skje i sentrumsområder vil det være naturlig å åpne opp for fortetning på Benterud som 

er tett på sentrumsområdet. Dette vil innebære at man kan få boligbebyggelse som er 

blandet. Bakkeveien består i dag av småhusbebyggelse, som er til dels store eneboliger og 

tomannsboliger. Planområdet er i nærhet til flere flermannsboliger, blokker og Benterud 

skole som har et moderen utrykk med flatt tak. Rådmannen mener derfor at det nye bygget 

vil passe inn i området sett som en helhet.  

 

 

Lekeplass 

I henholdt til kommuneplan bestemmelse § 6.1.7 skal det som utgangspunkt avsettes 25 m2 

lekeareal pr. boenhet. Det er avsatt 110,7 m2 til arealformålet lekeplass i planforslaget, med 

krav om utforming jf. reguleringsbestemmelse § 3.2.1. Dette innfrir ikke helt kravet i 

kommuneplanbestemmelsen. Rådmannen mener dette er akseptabelt grunnet den 

umiddelbare nærheten til godt opparbeide lekearealer på Benterud skole. Det er i luftlinje 

ca. 100 meter til lekeareal på Benterud skole. Det vil være en gangavstand på ca. 250 

meter ved å benytte Bakkeveien og Benterudgata. Arealene innenfor planområdet er flate 

og lett tilgjengelige med gode solforhold, og er lite støyutsatt. Lekeplassen som etableres 

innenfor planområdet vil være i en glidende overgang til gressplenen med sittemuligheter 

for de voksne.  

 

 

Samlet vurdering 

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

Planforslaget legger til rette for leiligheter av ulik størrelse i et sentralt område, som vil gjøre 

området aktuelt for en større del av befolkningen. Arealet ligger i et etablert boligområde 

med nærhet til skole, rekreasjonsarealer, lekearealer og sentrumsfunksjoner.  

 

Det foreligger interessemotsetning mellom naboenes interesse i å beholde området 

noenlunde slik det fremstår i dag og ønsket om fortetting i sentrum. For å imøtekomme 

høringsinnspillene noe, er det gjort mindre justeringer i planforslaget. Det er satt krav om 

tilbakeføring av Bakkeveien til dagens stand om den skulle bli forringet under 

anleggsperioden, og en ny uavhengig trafikkanalyse har blitt utarbeidet. Trafikkanalysen 

konkluderer med at en åttemannsbolig vil medføre en akseptabel trafikkøkning. Rådmannen 

har i sin vurdering lagt til grunn at det ønskes en betydelig vekst i Hønefoss sentrum. For å 

få en levende by må det tilrettelegges for sentrumsnære boliger i områder med gode gang-, 

sykkel- og kollektivforbindelser til hverdagsfunksjoner. Det er gangavstand til Søndre torv 
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(ca. 1 kilometer), Benterud skole (250 meter) og busstopp i Osloveien med flere 

bussavgagner i timen (370 merter).   

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas.  

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer 

6. Høringsuttalelser 
a. Fylkesmannen i Oslo og Viken 14.10.2019 
b. Norges vassdrags- og energidirektorat 26.09.2019 
c. Buskerud Fylkeskommune, utviklingsavdelingen 14.10.2019 
d. Statens vegvesen Buskerud, Seksjon for plan og forvaltning 28.10.2019 
e. Ringerike Kommune, Byggesakskontoret 10.09.2019 
f. Eiendomsbesittere i Bakkeveien og Benterudgata 05.10.2019 
g. Karianne Hagen og Sven Johansen 14.10.2019 
h. Kirsten Mellerud Bergedahl og Berit Irene Andreassen 04.10.2019 
i. Grethe og Tord Eriksen 02.10.2019 
j. Gisle Skogheim 12.10.2019 

7. Trafikkanalyse - utabeidet av Cowi 

8. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

9. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

10. Oppmålingsbrev Bakkeveien 2A 

11. Solstudie med eksisterende og ny situasjon 

12. ROS-analyse 
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Høringsuttalelse - Tillatelse etter forurensningsloven - Hensmoen grusuttak 

Saksnummer: 2020/4048 

 

Feste NordØst AS har søkt på vegne av John Myrvang as om tillatelse etter forurensningsloven 

til mottak av ikke-forurensede gravemasser til lukking og istandsetting av Heen grustak, i 

Ringerike kommune. 

 

Området omfattes av reguleringsplan nr. 379 Hensmoen grusuttak, vedtatt 31.05.2018, og er 

regulert til arealformålet råstoffutvinning. Vi vurderer at tiltaket det søkes om er i tråd med 

reguleringsplan, jf. reguleringsbestemmelse § 13 Masser til istandsetting.   

 

Det er listet opp følgende tiltak for å forebygge forurensning i søknaden:   

 

 Avstand til grunnvann 

Det skal tilføres et lag med stedlige avdekningsmasser på minimum 2 meter tykkelse i 

bunnen av uttaket, for andre masser deponeres. Dette, sammen med 

reguleringsbestemmelsene, sikrer 4 meter mellom grunnvannsspeilet og tilkjørte ikke-

forurensete masser.  

 Krav til overdekning ved avslutning 

Det skal legges på et lag på minst 100 cm med finere toppmasser med liten 

permeabilitet. Dette laget kan ikke inneholde sprengstein eller annen stein med diameter 

over 30 cm, og skal kun bestå av ikke forurensede masser. I øverste 10 cm av topplaget 

skal det blandes inn mold / humus med tanke på raskest mulig revegetering av stedegen 

vegetasjon. 

 Fremmede arter  

Tilkjørte masser som inneholder eller kan inneholde svartlistearter skal deponeres i 

dypere jordlag, dvs. med minst 200 cm overdekning av andre deponimasser / topplag.  

 Håndtering av overvann  

Infiltrering av overvann i grunnen i bunnen av masseuttaket ansees som beste løsning 

for håndtering av overvann. 

 

 

Kommunen anser dette som gode tiltak for å forebygge forurensning. I reguleringsplanarbeidet 

ble det det gjort omfattende undersøkelser for å vurdere om masseuttaket ville gi 

konsekvensene for grunnvannsressursen og for Storetjern og Vesletjern inklusive myrområdene 

rundt tjernene. Det ble her konkludert med at «en planlagt utvidelse av massetaket med uttak 
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inntil 2 m over grunnvannsnivå vil ikke påvirke Vesletjern eller Storetjern. Grunnvannet vil ikke 

påvirkes av masseuttaket, og observasjoner av grunnvannsnivå indikerer tydelig at Vesletjern 

ikke har kontakt med grunnvannet.» Som beskrevet i reguleringsplan er det satt ned 

observasjonsbrønner for å kartlegge grunnvannsressursen. Det opplyses også om at det skal 

foretas kontrollmålinger av massene som leveres, og at analyseresultatene sendes til 

kommunene og forurensningsmyndigheten. Dersom analysene viser at grenseverdiene 

overskrides, skal forurensningsmyndigheten varsles umiddelbart og tiltak iverksettes.  

 

Det er et betydelig masseoverskudd fra samferdsel- og utbyggingsprosjekter, med begrensede 

mulighet for mottak av masser i regionen. Kommunen anser det som positivt at masseuttak 

benyttes til å ta imot masser til prosessering og lagring. Det opplyses i søknaden at opptil 50% 

av massetransporten vil kunne kjøre med returlast, og på denne måten redusere tomkjøring. Vi 

vil også minne om at tungtrafikken fra masseuttaket må benytte krysset Hensmoveien - E16 

som adkomst fra hovedveinettet. I reguleringsplanarbeidet ble det gjort kapasitetsberegninger 

av fremtidig situasjon i krysset, som viser at det er en stor restkapasitet i krysset. 

 

Det opplyses om en total driftstid for masseuttaket på ca. 75 år. Vi ønsker at det fremkommer 

tydeligere når innfylling av ikke-forurensa masser er planlagt ferdigstilt. Det er vist i søknaden 

hvordan området etappevis skal fylles inn, men vi kan ikke se at dette er vist med 

terrengprofiler. Innfyllingen må ikke være høyere enn rasskråningene som står der i dag. 

Fyllingen må avsluttes med stabil helling på skråningene, for å unngå fare for 

overflateutglidninger.  

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Harriet Slaaen  

Næringssjef  

 

 Hanne Christine Wilhelmsen 

 Rådgiver 

hanne.christine.wilhelmsen@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Feste NordØst 
AS – Heen grustak i Ringerike kommune 

 
Feste NordØst AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mottak av ikke-
forurensede gravemasser til lukking og istandsetting av Heen grustak, i Ringerike kommune. 
Før Fylkesmannen fatter vedtak i saken ber vi berørte parter om eventuell uttalelse til 
søknaden. Søknaden om tillatelse sendes på høring til aktuelle høringsinstanser for at saken 
skal bli tilstrekkelig belyst før Fylkesmannen fatter vedtak i saken. 
 
Søknaden er tilgjengelig på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine hjemmesider under høringer. 
 
Frist for å sende uttalelser til søknaden er 19.05.2020.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken har den 22.01.2020 mottatt søknad fra Feste NordØst AS om tillatelse 
etter forurensningsloven til mottak av ikke-forurensede gravemasser til lukking og istandsetting av 
Heen grustak i Ringerike kommune. Fylkesmannen mottok tilleggsinformasjon til søknaden den 
16.04.2020.  
 
I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7, sender vi søknaden på høring til de berørte offentlige 
organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, samt 
andre som kan bli særlig berørt. Dette for at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Fylkesmannen 
fatter vedtak i saken. 
 
Fylkesmannen har valgt å sende søknaden på høring til kommunen i eget brev. Vi ber kommunen 
om å fordele søknaden til de instanser i kommunen som saken måtte angå, og om å samordne 
eventuelle merknader fra disse.  
 
Sammendrag av søknaden 
I Heen grustak er det behov for å ta imot ikke-forurensede gravemasser for oppstart av lukking, 
oppfylling og istandsetting av ferdige uttatte områder innenfor grustaket. Total mengde 
gravemasser til deponering er anslått til 1 020 000 m3. Årlig, gjennomsnittlig mottaksmengde er ca. 
230 000 m3, eller ca. 350 000 tonn. 
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I reguleringsplanen for området, vedtatt 31.05.2018, er Heen Grustak avsatt som nåværende 
område for råstoffutvinning. I regulert uttaksområde tillates uttak og lagring av grus og sand, ned til 
inntil to meter over grunnvannsnivå. Det tillates oppføring av midlertidige bygninger og anlegg for 
industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller annen virksomhet som er forenlig med driften av 
masseuttaket. 
 
Tiltaket vil medføre utslipp til vann. Overvann vil infiltreres i grunnen under avsluttet uttak.  
 
Tiltak for å forebygge forurensning er: 

 Avstand til grunnvann 
Det skal tilføres et lag med stedlige avdekningsmasser på minimum 2 meter tykkelse i 
bunnen av uttaket, for andre masser deponeres. Dette, sammen med 
reguleringsbestemmelsene, sikrer 4 meter mellom grunnvannsspeilet og tilkjørte ikke-
forurensete masser. 

 Krav til overdekning ved avslutning 
Det skal legges på et lag på minst 100 cm med finere toppmasser med liten permeabilitet. 
Dette laget kan ikke inneholde sprengstein eller annen stein med diameter over 30 cm, og 
skal kun bestå av ikke forurensede masser. I øverste 10 cm av topplaget skal det blandes inn 
mold / humus med tanke på raskest mulig revegetering av stedegen vegetasjon. 

 Fremmede arter 
Tilkjørte masser som inneholder eller kan inneholde svartlistearter skal deponeres i dypere 
jordlag, dvs. med minst 200 cm overdekning av andre deponimasser / topplag. 

 Håndtering av overvann 
Infiltrering av overvann i grunnen i bunnen av masseuttaket ansees som beste løsning for 
håndtering av overvann. 

 
Forventninger til høringsuttalelsene 
Fylkesmannen oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om 
tillatelse skal gis eller ikke, eventuelt med konkrete forslag til avbøtende tiltak og 
vilkår. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i 
søknaden, ønsker vi informasjon om det. 
 
Da det er en forutsetning at den planlagte virksomheten er i samsvar med kommunens planer for 
arealbruken, ber vi spesielt kommunen vurdere om planlagt virksomhet er i tråd med gjeldende 
planer og om det ligger føring i eventuelle planbestemmelser Fylkesmannen bør hensynta. 
 
Høringsfrist 
Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 19.05.2020. 
Uttalelser sendes skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i 
Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med: Saksnummer: 2020/4048.  
 
Søknaden er lagt ut på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine hjemmesider. Gå inn på 
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/horinger/.  
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Informasjon om videre saksgang  
Etter at høringsinnspillene har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før 
Fylkesmannen fatter vedtak om tillatelse blir gitt og eventuelt på hvilke vilkår.  
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Kari Skogen 
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rådgiver 
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Høringsuttalelse - Tillatelse etter forurensningsloven - Hensmoen grusuttak 

Saksnummer: 2020/4048 

 

Feste NordØst AS har søkt på vegne av John Myrvang as om tillatelse etter forurensningsloven 

til mottak av ikke-forurensede gravemasser til lukking og istandsetting av Heen grustak, i 

Ringerike kommune. 

 

Området omfattes av reguleringsplan nr. 379 Hensmoen grusuttak, vedtatt 31.05.2018, og er 

regulert til arealformålet råstoffutvinning. Vi vurderer at tiltaket det søkes om er i tråd med 

reguleringsplan, jf. reguleringsbestemmelse § 13 Masser til istandsetting.   

 

Det er listet opp følgende tiltak for å forebygge forurensning i søknaden:   

 

 Avstand til grunnvann 

Det skal tilføres et lag med stedlige avdekningsmasser på minimum 2 meter tykkelse i 

bunnen av uttaket, for andre masser deponeres. Dette, sammen med 

reguleringsbestemmelsene, sikrer 4 meter mellom grunnvannsspeilet og tilkjørte ikke-

forurensete masser.  

 Krav til overdekning ved avslutning 

Det skal legges på et lag på minst 100 cm med finere toppmasser med liten 

permeabilitet. Dette laget kan ikke inneholde sprengstein eller annen stein med diameter 

over 30 cm, og skal kun bestå av ikke forurensede masser. I øverste 10 cm av topplaget 

skal det blandes inn mold / humus med tanke på raskest mulig revegetering av stedegen 

vegetasjon. 

 Fremmede arter  

Tilkjørte masser som inneholder eller kan inneholde svartlistearter skal deponeres i 

dypere jordlag, dvs. med minst 200 cm overdekning av andre deponimasser / topplag.  

 Håndtering av overvann  

Infiltrering av overvann i grunnen i bunnen av masseuttaket ansees som beste løsning 

for håndtering av overvann. 

 

 

Kommunen anser dette som gode tiltak for å forebygge forurensning. I reguleringsplanarbeidet 

ble det det gjort omfattende undersøkelser for å vurdere om masseuttaket ville gi 

konsekvensene for grunnvannsressursen og for Storetjern og Vesletjern inklusive myrområdene 

rundt tjernene. Det ble her konkludert med at «en planlagt utvidelse av massetaket med uttak 
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inntil 2 m over grunnvannsnivå vil ikke påvirke Vesletjern eller Storetjern. Grunnvannet vil ikke 

påvirkes av masseuttaket, og observasjoner av grunnvannsnivå indikerer tydelig at Vesletjern 

ikke har kontakt med grunnvannet.» Som beskrevet i reguleringsplan er det satt ned 

observasjonsbrønner for å kartlegge grunnvannsressursen. Det opplyses også om at det skal 

foretas kontrollmålinger av massene som leveres, og at analyseresultatene sendes til 

kommunene og forurensningsmyndigheten. Dersom analysene viser at grenseverdiene 

overskrides, skal forurensningsmyndigheten varsles umiddelbart og tiltak iverksettes.  

 

Det er et betydelig masseoverskudd fra samferdsel- og utbyggingsprosjekter, med begrensede 

mulighet for mottak av masser i regionen. Kommunen anser det som positivt at masseuttak 

benyttes til å ta imot masser til prosessering og lagring. Det opplyses i søknaden at opptil 50% 

av massetransporten vil kunne kjøre med returlast, og på denne måten redusere tomkjøring. Vi 

vil også minne om at tungtrafikken fra masseuttaket må benytte krysset Hensmoveien - E16 

som adkomst fra hovedveinettet. I reguleringsplanarbeidet ble det gjort kapasitetsberegninger 

av fremtidig situasjon i krysset, som viser at det er en stor restkapasitet i krysset. 

 

Det opplyses om en total driftstid for masseuttaket på ca. 75 år. Vi ønsker at det fremkommer 

tydeligere når innfylling av ikke-forurensa masser er planlagt ferdigstilt. Det er vist i søknaden 

hvordan området etappevis skal fylles inn, men vi kan ikke se at dette er vist med 

terrengprofiler. Innfyllingen må ikke være høyere enn rasskråningene som står der i dag. 

Fyllingen må avsluttes med stabil helling på skråningene, for å unngå fare for 

overflateutglidninger.  
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Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Feste NordØst 
AS – Heen grustak i Ringerike kommune 

 
Feste NordØst AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mottak av ikke-
forurensede gravemasser til lukking og istandsetting av Heen grustak, i Ringerike kommune. 
Før Fylkesmannen fatter vedtak i saken ber vi berørte parter om eventuell uttalelse til 
søknaden. Søknaden om tillatelse sendes på høring til aktuelle høringsinstanser for at saken 
skal bli tilstrekkelig belyst før Fylkesmannen fatter vedtak i saken. 
 
Søknaden er tilgjengelig på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine hjemmesider under høringer. 
 
Frist for å sende uttalelser til søknaden er 19.05.2020.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken har den 22.01.2020 mottatt søknad fra Feste NordØst AS om tillatelse 
etter forurensningsloven til mottak av ikke-forurensede gravemasser til lukking og istandsetting av 
Heen grustak i Ringerike kommune. Fylkesmannen mottok tilleggsinformasjon til søknaden den 
16.04.2020.  
 
I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7, sender vi søknaden på høring til de berørte offentlige 
organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, samt 
andre som kan bli særlig berørt. Dette for at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Fylkesmannen 
fatter vedtak i saken. 
 
Fylkesmannen har valgt å sende søknaden på høring til kommunen i eget brev. Vi ber kommunen 
om å fordele søknaden til de instanser i kommunen som saken måtte angå, og om å samordne 
eventuelle merknader fra disse.  
 
Sammendrag av søknaden 
I Heen grustak er det behov for å ta imot ikke-forurensede gravemasser for oppstart av lukking, 
oppfylling og istandsetting av ferdige uttatte områder innenfor grustaket. Total mengde 
gravemasser til deponering er anslått til 1 020 000 m3. Årlig, gjennomsnittlig mottaksmengde er ca. 
230 000 m3, eller ca. 350 000 tonn. 
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I reguleringsplanen for området, vedtatt 31.05.2018, er Heen Grustak avsatt som nåværende 
område for råstoffutvinning. I regulert uttaksområde tillates uttak og lagring av grus og sand, ned til 
inntil to meter over grunnvannsnivå. Det tillates oppføring av midlertidige bygninger og anlegg for 
industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller annen virksomhet som er forenlig med driften av 
masseuttaket. 
 
Tiltaket vil medføre utslipp til vann. Overvann vil infiltreres i grunnen under avsluttet uttak.  
 
Tiltak for å forebygge forurensning er: 

 Avstand til grunnvann 
Det skal tilføres et lag med stedlige avdekningsmasser på minimum 2 meter tykkelse i 
bunnen av uttaket, for andre masser deponeres. Dette, sammen med 
reguleringsbestemmelsene, sikrer 4 meter mellom grunnvannsspeilet og tilkjørte ikke-
forurensete masser. 

 Krav til overdekning ved avslutning 
Det skal legges på et lag på minst 100 cm med finere toppmasser med liten permeabilitet. 
Dette laget kan ikke inneholde sprengstein eller annen stein med diameter over 30 cm, og 
skal kun bestå av ikke forurensede masser. I øverste 10 cm av topplaget skal det blandes inn 
mold / humus med tanke på raskest mulig revegetering av stedegen vegetasjon. 

 Fremmede arter 
Tilkjørte masser som inneholder eller kan inneholde svartlistearter skal deponeres i dypere 
jordlag, dvs. med minst 200 cm overdekning av andre deponimasser / topplag. 

 Håndtering av overvann 
Infiltrering av overvann i grunnen i bunnen av masseuttaket ansees som beste løsning for 
håndtering av overvann. 

 
Forventninger til høringsuttalelsene 
Fylkesmannen oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om 
tillatelse skal gis eller ikke, eventuelt med konkrete forslag til avbøtende tiltak og 
vilkår. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i 
søknaden, ønsker vi informasjon om det. 
 
Da det er en forutsetning at den planlagte virksomheten er i samsvar med kommunens planer for 
arealbruken, ber vi spesielt kommunen vurdere om planlagt virksomhet er i tråd med gjeldende 
planer og om det ligger føring i eventuelle planbestemmelser Fylkesmannen bør hensynta. 
 
Høringsfrist 
Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 19.05.2020. 
Uttalelser sendes skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i 
Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med: Saksnummer: 2020/4048.  
 
Søknaden er lagt ut på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine hjemmesider. Gå inn på 
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/horinger/.  
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Informasjon om videre saksgang  
Etter at høringsinnspillene har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før 
Fylkesmannen fatter vedtak om tillatelse blir gitt og eventuelt på hvilke vilkår.  
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Kari Skogen 
seksjonssjef 

  
 
Ellen Kristine Keilen 
rådgiver 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Strategi og plan 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1056-18   Arkiv: 144  

 

 

Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel- vedtak 
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel, i henhold til plan- og bygningsloven §§10-1 og 11-13. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunal planstrategi skal vedtas i starten av hver kommunestyreperiode, jf. plan- og 

bygningsloven § 10-1. Strategien avklarer hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i 

kommende periode for å møte kommunens behov. Planprogrammet setter rammene for hvordan 

kommuneplanens samfunnsdel skal utarbeides.  

 

Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram var til høring og offentig ettersyn i perioden 15. 

februar - 28. mars. Det ble mottatt 10 innspill fra statlige og regionale myndigheter og 

nabokommuner. Planstrategien og planprogrammet er revidert etter politisk behandling 12.02.2020, 

høring og offentlig ettersyn, samt rådmannens vurdering av planbehov.  

 

Rådmannen anbefaler at kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel vedtas. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunal planstrategi 2020-2023 og FNs bærekraftsmål  

Planstrategien skal inneholde en systematisk vurdering av kommunens planbehov i fireårsperioden. 

For å få en oversiktlig og mer behovsstyrt planlegging har det vært viktig å gjøre en prioritering av 

planer og ressursbruk. Ideelt sett bør kommunen ha få, men større planer. For  
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mange planer bidrar til en svekking av kommuneplanen som styringsdokument, i tillegg til å 

redusere oversiktligheten i plansystemet.  

 

I november 2018 vedtok kommunestyret at FNs bærekraftsmål skal være førende for den 

overordnede planleggingen i Ringerike kommune. I november 2019 ble ni fokusområder for 

Ringerike vedtatt av kommunestyret. Bærekraftsmålene og de utvalgte fokusområdene 

kommunestyret har vedtatt vil ligge til grunn for arbeidet med både samfunnsdelen og 

arealstrategien. Arealstrategien utarbeides som et eget prosjekt «Arealstrategi og bærekraftig 

mobilitet». Arealstrategien skal inneholde føringer for revisjon av kommuneplanens arealdel. De 

mest sentrale føringene fra arealstrategien innarbeides i samfunnsdelen. 

 

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel  

Ved utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel er det lovpålagt å utarbeide et planprogram som 

sendes på høring og offentlig ettersyn, før det fastsettes i kommunestyret. Planprogrammet skal 

gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegg for medvirkning i arbeidet. 

Planstrategien og planprogrammet er slått sammen til ett dokument. 

 

Beskrivelse av saken 

Juridiske forhold  

Planstrategien vedtas av kommunestyret, og er retningsgivende for kommunens prioritering av 

planoppgaver. Kommunen kan imidlertid revidere planstrategien i løpet av perioden etter behov. 

Planstrategien er ikke juridisk bindende og kan fravikes hvis det er gode grunner for det. 

Kommunen kan også når som helst sette i gang nytt planarbeid ut over planstrategien, men vil da 

måtte gjøre en prioritering av ressursbruk. Avklaring av planbehovet vil da skje gjennom den 

ordinære planprosessen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

29.11.2018 Kommunestyret vedtok i sak 143/18 følgende; «Ringerike kommune skal legge 

  FNs bærekraftsmål til grunn for sin virksomhet».  

20.03.2019 I strategi og plan i sak 5/19 fikk de folkevalgte en gjennomgang av planlagt  

  fremdrift for kommuneplanprosessen.  

04.04.2019 Vedtak i kommunestyret i sak 35/19 om at Ringerike kommunes overordnede  

 planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig    

 energiomlegging og klimatilpasning skal integreres i kommuneplanen.  

27.08.2019 I strategi og plan fikk de folkevalgte en orientering om pågående arbeid med  

  planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, inkludert  

  integrering av FNs bærekraftsmål.  

07.11.2019 Kommunestyret vedtok i sak 158/19 ni fokusområder blant FNs bærekraftsmål. I 

tillegg ble det vedtatt at «I alle saksfremlegg i folkevalgte organer skal det stå   

hvilke (+) mål som blir støttet og på hvilken måte det blir gjort.»  

12.02.2020 Strategi og plan vedtok å legge kommunal planstrategi 2020-2023 og  

 planprogram ut på høring og offentlig ettersyn, i sak 5/20. Det ble vedtatt med tre 

 tilleggspunkter; 

4. Det utarbeides kommunedelplaner eller lignende planer for de prioriterte 

tettstedene i kommunen, samt andre tettsteder hvor dette er naturlig. 

Rådmannen utarbeider forslag til hensiktsmessig avgrensing.  

5. Det utarbeides en oppdatert handelsanalyse for Hønefoss sentrum og 

nærliggende område. 

6. Det utarbeides en egen Handlingsplan på medvirkning. 
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Punkt 4 blir ivaretatt som en del av arbeidet med strategi for arealutvikling og 

bærekraftig mobilitet, samt kommuneplanens arealdel. Punkt 5 er i prosess og punkt 

6 tas inn i planstrategien.  

 

Økonomiske forhold 

Det er budsjett og handlingsprogram som omhandler kommunens økonomiske forhold. 

 
Innspill/merknader ved høring og offentig ettersyn 

Det var ti innspill/merknader til høring og offentlig ettersyn, og kommunen har tatt hensyn til mange 

merknader. Se gjennomgang av dette i eget dokument (Vedlegg 3 «Oppsummering av merknader 

med rådmannens kommentarer). Det kom innspill/merknader fra; 

1. Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap 

2. Bærum kommune 

3. Bane NOR 

4. Direktoratet for mineralforvaltning 

5. Norges vassdrags- og energidirektorat  

6. Oslo kommune 

7. Den Norske kirke 

8. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

9. Statens vegvesen 

10. Viken fylkeskommune  

 

Vesentlige endringer i forslaget 

Det er gjort følgende endringer i planstrategien etter politisk behandling 12.02.2020, høring og 

offentlig ettersyn, samt rådmannens vurderinger: 

 

Politisk behandling 12.02.2020 

 Handlingsplan for medvirkning er lagt inn i plantabellen og skal utarbeides i 2020.  

 

Høring og offentlig ettersyn 

 Planstrategien omtaler følgende temaer ytterligere; 

o Utredningsbehovet når det gjelder naturmangfold, kap. 2.4. 

o Utdype de ulike plantypene som er valgt for kommunen, kap. 1.4. 

 Planprogrammet omtaler følgende temaer ytterligere; 

o Strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet, kap. 4.1. 

o Opplegg for medvirkning i samfunnsdelen, kap. 4.3. 

o Utdype hvordan FNs bærekraftsmål vil innarbeides i det overordnede planarbeidet, 

kap. 4.1. 

 

Rådmannens vurderinger 

 Digitaliseringsstrategi er lagt inn i plantabellen og skal utarbeides i 2020-2021. 

 Eierskapsstrategi er lagt inn i plantabellen og skal utarbeides i 2021. 

 Folkehelsemeldingen vil inngå i kommunedelplan for folkehelse, og er derved tatt ut av 

plantabellen 

 Justert fremdrift for følgende planer; 

o Strategi for utvikling av Petersøya: arbeid forventes både i 2020 og 2021 

o Regional plan for Ringeriksregionen: Vi har fått signaler fra Viken om at denne er 

forsinket, uten at ny fremdriftsplan er klar. Fremdrift endret fra 2020 til 2021-2022. 

Fremdrift er her opp til fylkeskommunen. 



- 

o Strategi for kommunens eiendomsvirksomhet: Denne er fremmet for politisk vedtak 

før sommeren 2020 (jf. sak 17/20 i strategi og plan) og fremdrift foreslås derfor 

endret fra 2020-2021, til kun 2020.  

Vurdering av planbehov 

Det er kun planoppgaver kommunen selv utarbeider som er en del av planstrategien. Private 

planoppgaver er dermed ikke representert i tabellen, heller ikke når kommunen er en stor 

samarbeidspart. R=revideres I=Igangsatt U=Utarbeides 

2020 2021 2022 2023 Kommuneplan Ansvarlig 

R    Kommuneplanens samfunnsdel SU 

 R   Kommuneplanens arealdel SU 

R R R R Handlingsprogram og budsjett (kommuneplanens handlingsdel 

med økonomiplan og årsbudsjett) 

ØIT 

2020 2021 2022 2023 Overordnede planer  

U    Risiko- og vesentlighetsvurdering HRF 

R    Alkoholpolitisk handlingsplan HRF 

U    Temaplan for kompetanseutvikling HRF 

U    Digitaliseringsstrategi ØIT 

 U   Eierskapsstrategi SU 

I R R R Beredskapsplan HRF 

R R R R Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse HRF 

  R  Arbeidsgiverpolitikk HRF 

   R Folkehelseoversikt 2023  UF 

U    Handlingsplan for medvirkning  Kom 

2020 2021 2022 2023 Kommunedelplan   

I    Kommunedelplan for idrettsanlegg TKI 

I    Kommunedelplan for masseforvaltning SU 

R    Kommunedelplan for landbruk og beite  SU 

U    Kommunedelplan for utdanning og familie UF 

 U   Kommunedelplan for helse og omsorg HO 

 U   Kommunedelplan for folkehelse  UF 

 R   Kommunedelplan for Vikerfjell (Ådalsfjella) SU 

2020 2021 2022 2023 Helse, omsorg og utdanning  

U    Strategi for barnehage- og skoleutbygging UF 

I    Handlingsplan for Leve hele livet (eldrereform) HO 

2020 2021 2022 2023 Kultur og idrett  

U    Frivillighetsstrategi (og fritidserklæring) TKI 

R    Kulturstrategi TKI 

 U   Temaplan for bibliotek TKI 

 U   Kunststrategi TKI 

2020 2021 2022 2023 Teknisk infrastruktur  

R    Temaplan for trafikksikkerhet TKI 

I    Handlingsplan for vann SU 

U    Beredskapsplan for vannverk i Ringerike kommune TKI 

U    Handlingsplan for overvann i bynære strøk TKI 

R R R R Handlingsplan for det forebyggende arbeidet, brann TKI 

   U Handlingsplan for vei, vann og avløp TKI 

2020 2021 2022 2023 Arealutvikling, næring og mobilitet  

I    Handlingsplan for næring  SU 

U    Parkeringsstrategi for Hønefoss 2020-2030 SU 

U    Strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet SU 

I    Strategi for kommunens eiendomsvirksomhet SU 

U    Strategi for utvikling av Petersøya  SU 

U    Handlingsplan - Velkommen til oss SU 

 U   Temaplan for kulturminner SU 



- 

 U   Regional plan for Ringeriksregionen  SU 

2020 2021 2022 2023 Klima og naturmangfold  

R    Strategi for SMIL og NMSK i Ringerike og Hole SU 

 U   Temaplan for naturmangfold, grøntområder og friluftsliv SU 

 U   Handlingsplan mot forsøpling SU 

 R   Handlingsplan vannforvaltning vannområdet Tyrifjorden  SU 

  R  Strategi for hjorteviltforvaltning SU 

2020 2021 2022 2023 Kommunale reguleringsplaner (areal)  

U    Reguleringsplan for Elvelangs  SU 

U    Reguleringsplan for Hjertelia og bru over til Støalandet  SU 

U    Reguleringsplan for Schjongslunden SU 

U    Reguleringsplan for Gamle Ullerål skole SU 

U  
  

Reguleringsplan for Osloveien og gang- sykkelbru over 

Kvernbergsund bru 

SU 

U U U  Diverse reguleringsplaner for manglende sykkelveier SU 

U U  
 

Interessekartlegging og behovsvurdering av Ringkollen. Ev. 

reguleringsplan for Ringkollen. 

SU 

 U   Reguleringsplan for Asbjørnsens gate SU 

 U   Reguleringsplan for vei og bru over Petersøya SU 

 U   Reguleringsplan for Stasjonstorget/Nordre tangent  SU 

 
 

U  

Reguleringsplan for Kongens gate (fra Kvernbergsund bru) og 

Hønefoss bru 

SU 

 

Rådmannens vurdering 

Merknader og innspill 

De fleste merknadene og innspillene til kommunal planstrategi og planprogram er av overordnet 

karakter, og tas med videre i arbeidet med strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet, 

kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Merknadene/innspillene med 

rådmannens kommentar kommer frem av vedlegg 3. 

 

Kommunal planstrategi 2020-2023  

Hovedhensikten med kommunal planstrategi er å gjøre kommunens planarbeid målrettet og ikke 

mer omfattende enn nødvendig. Rådmannen har gjennomført en prioritering av planoppgaver for 

kommende periode. Flere enkeltplaner er samlet i større planer, noe som vil styrke kommuneplanen 

som styringsdokument. Fremdriften for flere av de kommunale reguleringsplanene avhenger av 

ressursituasjon internt og fremdrift hos andre samarbeidspartnere, f. eks. Viken fylkeskommune ved 

utarbeidelse av reguleringsplaner langs fylkesvei. For å få en bedre oversikt og en mer behovsstyrt 

planlegging har rådmannen valgt å definere plantyper for organisasjonen.  

 

Det er viktig å understreke at planstrategien er retningsgivende for kommunens planarbeid i 

kommende periode. Dersom det underveis dukker opp behov for andre prioriteringer enn det som er 

angitt i planstrategien, kan det politisk fattes vedtak om disse prioriteringene. Det vil ikke 

nødvendigvis være behov for en formell revidering av vedtatt planstrategi.  

 

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel  

Planprogrammet tar for seg de viktigste rammene for utarbeidelse av kommuneplanens 

samfunnsdel. Ved å slå sammen prosessene for kommunal planstrategi og planprogram vises det en 

god sammenheng i kommuneplanprosessen og det skaper en flytende overgang til det videre 

planarbeidet.  

 

Konklusjon  

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at kommunal planstrategi 2020- 2023 

og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel vedtas. 



- 
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1. Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, datert 
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KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023 OG

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

R I N G E R I K E
K O M M U N E



Sammendrag
Kommunal planstrategi 2020 - 2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
Kommunal planstrategi er en plan for hvilke kommunale planer Ringerike kommune skal
utarbeide, revidere eller avvikle i inneværende kommunestyreperiode (2020 - 2023).

Kommuneplanen er kommunens mest sentrale styrin gsdokument, og skal gi retning til
kommunens utvikling og arbeid; både som samfunn og organisasjon. Målene i
samfunnsdelen legger føringer for alt planarbeid og kommunens årlige handlingsprogram og
budsjett. Revidering av samfunnsdelen tidlig i perioden gi r bedre tid til gjennomføring av ny
politikk. S amfunnsdel en skal inkludere en arealstrategi som legger føringer for arealdelen.
Videre er behovet for nye eller reviderte planer, både på tvers og innen de enkelte sektorene i
kommunen, vurdert. Dette er opps ummert i tabellen kapittel 3.3 . Klar prioritering av når i
perioden hvilke planer skal prioriteres er viktig både for å gi forutsigbarhet til politikere og
innbyggere og for å kunne disponere ressursene til kommunens administrasjon godt og
effektivt.

I arb eidet med planstrategien er det lagt stor vekt på kommunens egen vurdering av
utfordringsbildet i Ringerikssamfunnet, i tillegg til r egjeringen s forventninger og føringer for
kommunal planlegging .

Det er utarbeidet et tydelig planhierarki som viser samme nhengen mellom de ulike planene,
og det er laget klarere definisjoner for hvilket innhold, prosesskrav og politiske forankringer
ulike typer samfunnsplaner har. Det er definert fire ulike typer samfunnsplaner:
kommunedelplan, strategi, temaplan og handling splan. Kommuneplanen er d et overordnede
styringsdokumentet. Øvrige samfunnsplaner og arealplaner, samt årlige handlingsprogram
og budsjett, skal følge opp og vise hvordan de skal bidra til å nå målene i kommuneplanens
samfunnsdel.

FNs bærekraftsmål
FNs bæ rekraftsmål skal være førende for den overordnede planleggingen i Ringerike
kommune. Dette ble vedtatt i kommunestyret 29.1 1 .201 8. De mest relevante
bærekraftsmålene er valgt ut som fokusområder , som vil følges opp i kommuneplanens
samfunnsdel ved at det k onkretiseres egne, lokale mål innen de prioriterte områdene.

K ommunestyret har også vedtatt at Ringerike kommunes overordnede planlegging innen
reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig energiomlegging og klimatilpasning skal
integreres i kommuneplan en.
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1 I n n l edn i n g

1 . 1 Kommunal planstrategi 2020 - 2023 og planprogram
I plan - og bygningsloven kommer det frem at alle landets kommuner skal utarbeide og vedta en
komm unal planstrategi senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Formålet er å
avkla re de viktigste planutfordringene som kommunen står overfor, og å ta stilling til hvilke
planoppgaver som skal prioriteres den neste fireårsperioden.

Planpro grammet er en plan for hvordan kommuneplanens samfunnsdel skal utarbeides.
Ringerike har valgt å la k ommunal planstrategi være en del av oppstarten av arbeidet med
kommuneplanen s samfunnsdel , ved at planstrategien og planprogrammet slås sammen. Dette
gir en sammenhengende planprosess, og er også tidsbesparende. Figuren under viser
samme nhengen mellom de ulike stegene i planprosessen og forholdet mellom de ulike
plantypene.

Figur 1 : Planprosessen og forholdet mellom de u like plantypene

1 . 2 Folkehelseoversikten og FNs bærekraftsmål
Folkehelseoversikten ble fastsatt juni 201 9 og gir oversikt over helsetilstanden til befolkningen i
Ringerike og hva som påvirker denne . Folkehelseoversikten gir viktig faktagrunnlag for all
planle gging i kommunen . Den var også en sentral del av kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med
utvelgelse av fokusområder blant FNs bærekraftsmål.

For å komme frem til hvilke bærekraftsmål Ringerike b urde ha fokus på ble alle 1 7 mål og 1 69
delmål gjennomgått og relevans for Ringerike vurdert . Både globale og nasjonale forventninger,
kommunens ansvar og virkemidler, og lokale muligheter og utfordringer utgjorde en del av
helhetsvurdering en . Gjennom dette ar beidet ble det vedtatt at ni av bærekraftsmålene skal være
fokusområder for Ringerike kommune.

Lokal handling er avgjørende for å nå de globale målene. K ommunestyret vedtok at alle
saksfremlegg i folkevalgte organer skal vise til hvilke mål som blir støttet og på hvilken måte det
blir gjort. I kommuneplanens samfunnsdel skal dette følges opp ved å konkretisere egne, lokale
mål innen de prioriterte områdene. I figuren under vi ses de bærekraftsmålene som er utvalgt
som fokusområder for Ringerike .
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Figur 2 : FNs bærekraftsmål, fokusområder for Ringerike kommune

1 . 3 Overordnede føringer
Regjeringen legger hvert fjerde år frem nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling. Dokumentet for 201 9 - 2023 finner du her .
Regjeringen fremhever at FNs 1 7 bærekraftsmål ligge r som grunnlag for regional og kommunal
planlegging og trekker frem fire store utfordringer:

1 . Å skape et bærekraftig samfunn
2. Å skape et økologisk bærekrafti g samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk

og en forsvarlig ressursbruk
3. Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
4. Å skape et trygt samfunn for alle

Regionale planer skal legges til grunn for kommunal planlegging. Oversikt over nasjonale og
region ale planer som gjeld er for Ringerike finner du her .
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1 . 4 Plansystemet i Ringerike kommune
Et plansystem er en oversikt over hvordan de ulike planene i kommunen henger sammen. Den
tar for seg planhierarkiet og plandefinisjoner. Kommunens planer er en strategisk utdypning av
kommuneplanen, og skal følge opp mål og strategier som kommer frem her. Figuren under
illustrerer plan systemet for Ringerike kommune.

Figur 3 : Plansystemet i Ringerike kommune

I planperioden 2020 - 2023 er det gjort noen hovedgrep i kommunens plansystem.

Kommuneplanens samfunnsdel vedtas tidlig i kommunestyreperioden slik at d en kan
fungere som politikernes styringsdokument resten av perioden. Mål og arealstrategi i
samfunnsdelen legge r føringer for arealdelen.

Kommunens overordnede planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt
miljøvennlig energiomlegging og klimatilpa sning integreres i kommuneplanens
samfunnsdel.

Budsjett og handlingsprogram får en styrket rolle som kommuneplanens handlingsdel.
Det skal fremgå tydelig i dokumentet hva kommunen skal gjøre for å nå målene i
kommuneplanens samfunnsdel.

FNs bærekraftsmål l egges til grunn for organisasjonen. De mest relevante
bærekraftsmålene er valgt ut som fokusområder , som vil følges opp i kommuneplanens
samfunnsdel ved at det konkretisere s egne, lokale mål innen de prioriterte områdene. I
tillegg skal alle saksfremlegg til folkevalgte organer vise til hvilke bærekraftsmål som blir
påvirket av forslaget og på hvilken måte det blir gjort.

Et tydelig planhierarki skal vise sammenhengen mellom de ulike planene, og ha klart
definerte planty per . Utvalgte plantyper for Ringerike er (se figur 3) :

o Strategi: Overordnet plan med klare formål og langsiktige veivalg, uten tiltak.
o Temaplan: Mer omfattende plan på et detaljert temaområde. Brukes når det er

behov for en bredere drøfting og presentasjon av satsingsområder, mål og tiltak.
o Handlingsplan: Angir gjennomføring av overordnede strategier eller mål, og

konkretiserer tiltak.
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2 U tviklingstrekk for Rin gerikes kom m un e
2. 1 Befolkningsutvikling og levekår

Befol kningsutvikling har betydning for kommunen når det gjelder omfang og kvalitet av de ulike
tjenestene som skal leveres til innbyggerne i fremtiden. Ringerike kommune har en svak
befolkningsvekst hvor befolkningen har økt med 0,5% årlig de siste ti årene. Ho vedutfordringene
innen befolkningsutvikling og – sammensetning i Ringerike er en stadig eldre befolkning og
generell lav utdannelse blant innbyggerne. En eldrebølge kan få konsekvenser for kommunens
inntektsgrunnlag og tilgang på arbeidskraft. Kommunen vil få færre i arbeid samtidig som det blir
et økt behov for tjenestene kommunen leverer.

Ringerike har et lavt utdanningsnivå . Utdanning er en av de viktigste faktorene som bidrar til
utjevning og sosiale forskjeller i befolkningen da utdanning gir den en kelte valgfrihet og muligh et
til inntektsgivende arbeid. H elsestatusen til innbyggerne blir gradvis bedre jo høyere i det
sosioøkonomiske hierarkiet de befinner seg. Dette er en av grunnene til at det er viktig å
motvirke sosiale forskjeller. Ringerike har større helseutfordringer enn landet for øvrig.
Helseutfordringene omfatter både fysisk og psykisk helse, noe som kan føre til sosiale og
økonomiske belastninger på individ - og samfunnsnivå. For å motvirke sosial ulikhet er god t
oppvekst - og læringsmiljø g jennom barnehage og skole sentralt. Barnehager og skoler er de
mest sosialt utjevnende arenaene i kommunen.

2. 2 Næringsliv og sysselsetting
Ringerike har opplevd bortfall av et stort antall arbeidsplasser siden 2002 ved at
hjørnestensbedrifter ble avviklet og nedbemannet. Disse arbeidsplassen har ikke blitt, i
tilstrekkelig grad, erstattet med nye næringer med tilsvarende høy verdiskaping, noe som
reduserer skatteinntektene til kommunen. For å øke ønsket arbeidsplassvekst ble det utarbeidet
en næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen. Strategien ble vedtatt i de tre
kommunestyrene i Ringeriksregionen (desember 201 8) og er førende for kommunens
næringsutviklingsarbeid for å bidra til flere verdiskapende arbeidsplasser. I strategien kommer
det frem hvordan kommunen skal jobbe for økt skatteinngang gjennom fokus på næringer med
høy verdiskapnig .

Siden 2002 har næringssammensetningen forandret seg fra å være et ensidig næringsliv til nå å
være mer differensiert. Dette gjør Ringerike mindre sårbart enn tidligere, og er et viktig bidrag for
å legge til rette for at personer som ønsker å flytte til og bli i Ringerike har tilgang til differensiert e
arbeidsplasser. Arbeidsplasser og boligtilbud er grunnleggende for å skape vekst og velferd .
Proaktiv arealforvaltning og aktiv bruk av tilgjengelige arealer er kommunens viktigste bidrag for
å påvirke verdiskapende og bærekraftig næringsutvikling i kommunen. Kommunen kan ikke
gjøre dette alene og samhandler med næring - og utviklingsaktører som sammen må ta et ansvar
for å tilrettelegge for arbeidsplassutvikling. Bedrifters plassering er viktig. Enkelte bedrifter har
negative eksterne effekter i form av støy, støv eller lukt, og er derfor avhengig av en lokalisering
som sikrer næringene langsikti ghet og effektiv skjerming som reduserer konflikt med
boligområder

Premisser som må være tilstede for at vi skal nå ønsket næringsutvikling og økt sysselsetting er
vei og bane, positivt omdømme, bo - og besøksattraktivitet og byutvikling. Kommunen har stor
mulighet for å påvirke disse områdene og de må prioriteres. Vi må heller ikke glemme at vi er en
skogkommune, og har lang industrihistorie og tilgang på naturressurser. Dette er fortrinn som vi
bør vektlegge under vårt arbeid med å tilrettelegge næringsliv et og økt sysselsetting.
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2. 3 Boligbygging , transport og infrastruktur
Tilgang til varierte boliger er avg jørende for å møte veksten i fre mtid en . Ringerike er en relativt
stor kommune med mer enn 30 000 innbyggere . For å styrke de lokale tilbudene i de priori terte
lokalsamfunn ene er det viktig at f ramtidig vekst er knyttet til i disse områdene. Befolkningsøkning
har vært et uttalt mål i kommunen i gjeldende samfunnsdel. Både økt boligbygging og flere
arbeidsplas ser må til for å tiltrekke fl ere mennesker til ko mmunen i fre mtid en .

Ringerike står overfor en spennende utvikling med næringsetablering, vekst, modernisering og
utbygging. Med utbygging av ny E1 6 og Ringeriksbane n vil regionen og Ringerike kommune
møte økt oppmerksomhet og interesse for tilflytting. Utf ordringene i tjenestetilbudet må løses på
en god og effektiv måte innenfor kommunens ressursramme.

2. 4 Miljø, klima og langsiktig arealbruk
Et klima i endring, sammen med masseutryddelsen av arter og økosystemer verden står ovenfor
nå, skaper utfordri nger også for Ringerike kommune. Kommunen har et vi ktig ansvar for å
redusere egne klima gass utslipp. I 201 7 kom over 50% av direkte klimagassutslipp i Ringerike fra
veitrafikk, 1 4% fra industri og 21 % fra jordbruk. Samtidig må kommunen tilpasse seg et klima i
endring, blant annet ser man allerede økt risiko for flom og skred. Ringerike har i tillegg mange
områder med forekomster av kvikkleire.

Like viktig er det at kommunen tar vare på naturmangfold og ren natur og vann. Over 2000 arter
er utrydnin gstruet i Nor ge, hovedgrunnen er endret arealbruk. Kli maendringer gjøre mange av
disse ar tene enda mer sårbare. Kommunen har et ansvar som planmyndighet og
landbruksmyndighet for å sikre bærekraftig forvaltning av arealer, arter, og øk osystemer på land
o g i ferskvann . Et godt kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for å unngå tap av naturmangfold
gjennom endret arealbruk. I forbindelse med igangsetting av planprosesser vil kommunen
vurdere om planarbeidet utløser behov for nye kartlegginger av naturverdier. Kommunen må
søke etter flest mulige positive synergier i arealplanleggingen, f.eks. kompakt utbygging som
reduserer både transportbehov og arealinngrep og lokal overvannshåndtering med blågrønne
løsninger som også tar vare på det biologiske mangfoldet og innbyggernes trivsel.

2. 5 Kommunal økonomi
Mye tyder på at u tgiftene til å opprettholde dagens standard og dekningsgrad i tjenestetilbudet
vil øke kraftig i årene fremover. Ringerike, i likhet med resten av landet, vil få en større aldrende
befolkning. De eld re er friskere nå enn tidligere, men etter fylte 80 år ser man en stor økning i
andel som har behov for kommunale tjenester . Dette er en utfordring for kommunen. I tillegg vil
en større andel av befolkningen ha pensjon i stedet for en høyere arbeidsinntekt som
inntektskilde.

2. 6 Prioriteringer og planbehov

Ut fra utviklingstrekk i Ringerike er det gjort en planprioritering. Det er sett på behov,
utfordringene ( Folkehelseoversikten ), overordnede føringer og FNs bærekraftsmål ved
utvelgelse av planbehov. Planer som bidrar innen de bærekraftsmål kommunestyret har valgt ut
som fokusområder er prioritert
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3 Vu rdering av plan behov
Med p lanstrategien skal kommunestyret hvert fjerde år vurdere behovet for å revidere
kommuneplanen og det øvrige planbehovet. Disse vurderingene gjøres i lys av utfordringene
kommunen har og den politikken kommunestyret ønsker å føre.

3. 1 Kommuneplanens samfunnsd el
Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 30. april 201 5. Denne planen er
kommunens overordnede styringsdokument og legger føringer for Ringerikes utvikling frem mot
2030. Planen finner du her .

E n revidering av kommuneplanens samfunnsdel vil klargjøre grunnlaget for ny politikk og legge
til rette for at FNs bærekraftsmål legges til grunn for organisasjonen . Målene i samfunnsdelen
skal være en konkretisering av FNs bærekraftsmål, og legge til rette for en økonomisk, sosial og
miljømessig bærekraftig utvikling. I tillegg utarbeides det en arealstrategi som vil legge føringer
for arealdelen.

3. 2 Kommune planens arealdel
Arealdelen viser sammenhengen mellom ønsket fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk.
Arealdelen for Ringerike kommune ble vedtatt 31 . januar 201 9. Dette var et vedtak et ter en lang
og krevende prosess. Det ble va rslet oppstart av arbeid i 201 3 og høring og offentlig ettersyn i
201 7. Selv om gjeldende arealdel er vedtatt ganske nylig, er flere av premissene for planen
endret etter at kunnskapsgrunnlaget for planen ble utarbeidet og høringer gjennomført. Dette er
argumenter for å revidere ar ealdelen på nytt i inneværende kommunestyreperiode.

A realdelen skal følge opp samfunnsdelen og legge til rette for den nye arealstrategien . I lys av
forventede klimaendringer skal kommunen også f orut for oppstart av arbeid med arealdelen
gjøre en risikovu rdering knyttet til uønskede naturhendelser og vurdering av behovet for
oppheving, revisjon eller oppdatering av gjeldende plane r. Dette for å sikre et mer enhetlig og
oppdatert plangrunnlag.
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3. 3 Planbehov Ringerike kommune 2020 - 2023
I tabellen under kommer det frem hvilken sektor som har hovedansvaret for å utarbeide
planen/strategien. Arbeidet vil likevel i mange tilfeller involvere bredt på tvers av organisasjonen.

SU=Strategi og utvikling HRF=HR og fellestjenester HO=Helse og o msorg
UF = U tdanning og f amilie TKI= Teknisk, kultur og idrett ØIT= Ø konomi og IT
Kom=kommunikasjon
R=revideres I = Igangsatt U=Utarbeides

2020 2021 2022 2023 Kommuneplan Ansvarlig
R Kommuneplanens samfunnsdel SU

R Kommuneplanens arealdel SU
R R R R Handlingsprogram og budsjett (kommuneplanens

handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett)
ØIT

2020 2021 2022 2023 Overordnede planer
U Risiko - og vesentlighetsvurdering HRF
R Alkoholpolitisk handlingsplan HRF
U Temaplan for kompetanseutvikling HRF
U Digitaliseringsstrategi ØIT

U Eierskapsstrategi SU
I R R R Beredskapsplan HRF
R R R R Helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse HRF

R Arbeidsgiverpolitikk HRF
R Folkehelseoversikt 2023 UF

U Handlingsplan for medvirkning Kom
2020 2021 2022 2023 Kommunedelplan

I K ommunedelplan for idrettsanlegg TKI
I Kommunedelplan for masseforvaltning SU
R Kommunedelplan for landbruk og beite SU
U Kommunedelplan for utdanning og familie UF

U Kommunedelplan for helse og omsorg HO
U Kommunedelplan for folkehelse UF
R Kommunedelplan for Vikerfjell (Ådalsfjella) - areal SU

2020 2021 2022 2023 Helse, omsorg og utdanning
U Strategi for barnehage - og skoleutbygging UF
I Handlingsplan fo r Leve hele livet (eldrereform) HO

2020 2021 2022 2023 Kultur og idrett
U Frivillighetsstrategi (og fritidserklæring) TKI
R Kulturstrategi TKI

U Temaplan for bibliotek TKI
U Kunststrategi TKI

2020 2021 2022 2023 Teknisk infrastruktur
R Temaplan for trafikksikkerhet TKI
I Handlingsplan for vann SU
U Beredskapsplan for vannverk i Ringerike kommune TKI
U Handlingsplan for overvann i bynære strøk TKI
R R R R Handlingsplan for det forebyggende arbeidet, brann TKI

U Handlingsplan for vei, vann og avløp TKI
2020 2021 2022 2023 Arealutvikling, næring og mobilitet

I Handlingsplan for næring SU
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U Parkerings strategi for Hønefoss 2020 - 2030 SU
U Strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet SU
I Strategi for kommunens eiendomsvirksomhet SU
U Strategi for utvikling av Petersøya SU
U Handlingsplan - Velkommen til oss SU

U Temaplan for kulturminner SU
U Regio nal plan for Ringeriksregionen SU

2020 2021 2022 2023 Klima og naturmangfold
R Strategi for S MIL og NMSK i Ringerike og Hole SU

U Temaplan for naturmangfold, grøntområder og friluftsliv SU
U Handlingsplan mot forsøpling SU
R Handlingsplan vannforvaltning vannområdet Tyrifjorden SU

R Strategi for hjorteviltforvaltning SU
2020 2021 2022 2023 Kommunale reguleringsplaner (areal)

U Reguleringsplan for Elvelangs SU
U Reguleringsplan for Hjertelia og bru over til Støalandet SU
U Reguleringsplan for Schjongslunden SU
U Reguleringsplan for Gamle Ullerål skole SU

U
Reguleringsplan for Osloveien og gang - sykkelbru over
Kvernbergsund bru

SU

U U U Diverse reguleringsplaner for manglende sykkelveier SU

U U

Interessekartlegging og behovsvurdering av Ringkollen.
Ev. reguleringsplan for Ringkollen.

SU

U Reguleringsplan for Asbjørnsens gate SU
U Reguleringsplan for vei og bru over Petersøya SU
U Reguleringsplan for Stasjonstorget/Nordre tangent SU

U

Reguleringsplan for Kongens gate (fra Kvernbergsund bru)
og Hønefoss bru

SU
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4 Planprogram for kom m u neplanen s samfu nn sdel

4. 1 Innledning
Samfunnsdelen er kommunens overordnede styringsdokument. Den tar for seg hele kommunen
som organisasjon, og setter mål og strategier for videre utvikling. Planprogrammet skal gjøre
rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegg for medvirkning i arbeidet med
samfunnsdelen .

I november 201 8 vedtok kommun estyret at FNs bærekraftsmål skal være førende for den
overordnede planleggingen i Ringerike kommune. I november 201 9 ble ni fokusområder for
Ringerike vedtatt av kommunestyret. Bærekraftsmålene og de utvalgte fokusområdene
kommunestyret har vedtatt vil li gge til grunn for arbeidet med både samfunnsdelen og
arealstrategien. Arealstrategien utarbeides som et eget prosjekt «Arealstrategi og bærekraftig
mobilitet». Arealstrategien skal inneholde føringer for revisjon av kommuneplanens arealdel. De
mest sentral e føringene fra arealstrategien innarbeides i samfunnsdelen. Kommune n s
overordnede planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig energiomlegging
og klimatilpasning skal også integreres i kommuneplanen.

Ringerike kommune er forslagsstil ler og eier av planarbeidet. Rådmannen organiserer sin
administrasjon for å ivareta de roller og arbeidsoppgaver som fastsatt planprogram beskriver.

4. 2 Prosess
Oppstart av planarbeidet varsles samtidig som forslag til planprogram legges ut på høring. Det
er mulig i høringsperioden å vurdere planprogrammet, gi innspill til arbeidet med planen og
komme med forslag til utredningstemaer og hvordan utredningene bør gjennomføres for berørte
og interesserte. Etter at planprogrammet har vært på høring, og innkommend e uttalelser har blitt
gjennomgått fastsettes endelig planprogram politisk. Fastsatt planprogram vil ligge til grunn for
utredningsprosessen og videre arbeid med samfunnsdelen.

Framdriftsplan
2020 2021

Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar April

Vedtak om oppstart og
planprogram på høring
og offentlig ettersyn

1 2.

Varsel om oppstart og
høring og offentlig
ettersyn av planprogram
(6 uker)

28.

Fastsette planprogram

Utredningsfase:
utarbeide planforslag,
medvirkning og
behandle innspill



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNAL PLANSTRATEG I 2020 - 2023 OG PLANP ROGRAM
SIST REVIDERT 02.06. 2020

1 1

4. 3 Medvirkning
Medvirkning er avgjørende for å kunne lage gode planer. Man planlegger for de som bor i og
bruker kommunen, og lokalkunnskap fra innbyggerne kan komplettere kunnskapen for
planarbeidet.

Lovkravet om medvirkning i planleggingen framkommer i plan - og bygningsloven § 5 - 1 . Vi
ønsker blant annet innspill på mål og strategier basert på FNs bærekraftsmål.

Det skal utarbeides en medvirkningsplan som viser hvordan informasjon og medvirkning vil bli
ivaretatt i prosessen. Medvirkningsplanen skal være felles for arbeidet med samfunnsdelen og
arealstrategien. Som en del av medvirkningsplanen skal det utarbeides en enkel
interessentanalyse som viser interessenter internt og eksternt.

Kommunen har et særlig ansvar for å legge til rette for medvirkning fra grupper som krever
spesiell tilrette legging. Kommunen må derfor forsøke å redusere barrierer knytta til språk, kultur,
alder, funksjonshemming og annet. Dette må vurderes konkret ved valg av metode,
kommunikasjonskanaler og arenaer for medvirkning.

I tillegg til medvirkning fra befolkninge n og interessegrupper, er det viktig med medvirkning fra
berørte myndigheter og politikere. Medvirkningsplanen vil vise hvordan kommunens råd og
utvalg skal involveres i planprosessen. Formannskapet (strategi og plan) vil være politisk
styringsgruppe for a rbeidet. I tillegg vil det være viktig med informasjon og medvirkning også fra
hele kommunestyret, for å få en bred politisk forankring. Det vil bli avholdt medvirkningsverksted
med kommunestyret, slik at de folkevalgte får mulighet til å gi innspill og se tte seg inn i
planforslaget før endelig behandling.

Framdriftsplanen for samfunnsdelen innebærer at mye av medvirkningen må gjennomføres i
løpet av 2020, i en periode hvor det trolig fortsatt vil være restriksjoner knytta til fysiske
arrangement grunnet C ovid1 9. Dette krever at vi planlegger for digital medvirkning i større grad
enn i en normalsituasjon. Det er ikke alle som har mulighet eller ønske om å delta i digital
medvirkning. Vi må legge til rette for at det er mulig å levere skriftlig innspill fysi sk og per post,
samt gi muligheten for å stille spørsmål og gi innspill på telefon. Det må også gjennomføres noe
fysisk medvirkning. Her bør grupper som ikke bruker digitale verktøy prioriteres først, samt de
folkevalgte som er planeiere og de som skal ved ta planen til sist.

Politisk 1 .
gangsbehandling

Høring og offentlig
ettersyn (6 uker)

Merknadsbehandling,
ev. endringer av
planforslag og
tilleggsutredninger

Polit isk sluttbehandling
med vedtak
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4. 4 U tredningsbehov
Utredningsbehov handler om å innhente statistikk , f akta og analyser for å kunne ta avgjørelser
basert på kunnskap. Dette gjelder spesielt for de ni fokusområdene og de områdene i Ringeri ke
som har størst utfordringer. Det blir behov for å utrede virkemidler kommunen har for de ulike
målområdene, og effekten disse virkemidlene kan ha på måloppnåelse. Det er behov for å finne
frem til hvilke virkemidler og tiltak som er rettet mot de ulike målområdene, og det må vurderes
om disse tiltakene er riktige og tilstrekkelige. Det blir behov for å få en oversikt over andre
virkemidler enn de kommunale, og om det er grunnlag for å inngå forpliktende avtaler om
innsats rettet mot målene for å øke innsatskraften og styrke muligheten for god måloppnåelse.

Gode og relevante målsettinger er viktig for å styre kommunen i riktig retning de neste årene, og
det vil være mange strategier og andre dokumenter, på tvers av fagfelt og sektorer, som vil være
kunnskapsgrunnlag for samfunnsdelen.



2020 2021 2022 2023 Kommuneplan Ansvarlig Beskrivelse Erstatter /grunnlag for

R Kommuneplanens samfunnsdel SU Samfunnsdelen er kommunens overordnede
styringsdokument. Den tar for seg hele kommunen som
organisasjon, og setter mål og strategier for videre
utvikling. Det har vært et v edtak i kommunestyret (sak
35/1 9) om at Ringerike kommunes overordnede
planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt
miljøvennlig energiomlegging og klimatilpasning skal
integreres i kommuneplanen. Dermed erstattes energi -
og klimaplan (201 0) av kommuneplanen. Strategi for
arealutvikling og bærekraftig mobilitet ligger til grunn for
denne.

Planer som erstattes av
denne :
1 . Energi - og

klimaplan (201 0)
Kunnskapsgrunnlag for
planen :

By - og
handelsanalyse
(2020)

Strategi for
arealutvikling og
bærekraftig
mobilitet (2020)

R Kommuneplanens arealdel SU Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede
plan for disponering av arealene i kommunen. Den skal
tilrettelegge for en arealutvikling som bidrar til å oppfylle
de målene som er skissert i kommuneplanens
samfunnsdel. I vedtak om områderegulering Hønefoss
(sak 1 24/1 9) kommer det frem at reguleringsplan for
Hønefoss nord og reguleringsplan for Eikli skal
igangsettes. Administrasjonen foreslår at diss e
områdene innlemmes i kommuneplanens arealdel (med
en mer detaljert utforming), og trekkes ut som
soneplaner.

Kunnskapsgrunnlag for
planen:

Utredning for
gravplasskapasitet
(2012)

Kartlegging av
verdifulle
jordbruksområder
(2015)
Kartlegging av
vilttrekk (2015)

R R R R Handlingsprogram og budsjett
(kommuneplanens handlingsdel med
økonomiplan og årsbudsjett)

ØI T Kommunestyret vedtar hver høst et budsjett for det
kommende året, sammen med et fireårig
handlingsprogram (økonomiplan).
Handlingsprogrammet viser hvilke tiltak som planlegges
gjennomført i forhold til endringer i tjenestene og
investeringer i sektorene og virksomheten.

2020 2021 2022 2023 Overordnede planer



U Risiko - og vesentlighetsvurdering HRF Det er lovpålagt å utarbeide en risiko - og
vesentlighetsvurdering av den kommunale forvaltningen.
Hensikten er å identifisere risikoområder innen den
kommunale forvaltningen som kontrollutvalget bør se
nærmere på i løpet av kommunestyreperioden og
vurdere behov for å gjennomføre forvaltningsrevisjon
innen ulike sektorer og virksomheter samt
eierskapskontroll. Resultatet av risiko - og
vesentlighetsvurderingene skal danne grunnlag for
utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og plan for
eierskapskontroll . Planene skal vedtas av
kommunestyret senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret er konstituert.

R Alkoholpolitisk handlingsplan HRF Alkoholpolitisk handlingsplan er lovpålagt og skal sette
bestemmelser om skjenketider, behandling av
skjenkebevillinger m.m. Planen skal være
retningsgivende både for administrasjonen ved
forberedelse av saker til politisk behandling og ved
avgjørelse av s algs - og skjenkebevillinger. Gjeldende
plan er fra 201 6.

U Temaplan for kompetanseutvikling HRF Plan for kompetanseutvikling av kommunens
organisasjon.

U Digitaliseringsstrategi ØI T D igitaliseringsarbeidet i kommunen skal styrkes gjennom
å:

etablere en helhetlig porteføljestyring på tvers av
sektorer
vurdere og gi råd om alle nye
digitaliseringstiltak/anskaffelser
bidra til at digitaliseringsprosjekter gjennomføres
etter en felles prosjektmodell
bidra til at kommunens digitaliseringsstrategi blir
revidert



U Eierskapsstrategi SU E ierskapsstrategien skal gi retning og forutsigbar het for
eierskapspolitikk en i R ingerike kommune og ramme r for
hvordan kommunen skal utøve sitt eierskap i de
selskaper som kommunen har eierinteresser i .

I R R R Beredskapsplan HRF Beredskapsplanen er kommunens overordnede plan for
håndtering av kriser og uønskede hendelser. Den skal
inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har
forberedt for å håndtere uønskede hendelser.
Beredskapsplanen er lovpålagt og skal være oppdatert
og revideres minimum én gang per år. Helhetlig risiko -
og sårbarhetsanalys e er utgangspunktet for denne
planen.

Delplaner som følger
opp denne :
1 . Beredskapsplan

Helse
2. Kriseteamets lille

røde

R R R R Helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse HRF Kommunen er lovpålagt å kartlegge hvilke uønskede
hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere
sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og
hvordan de kan påvirke kommunen. Resultatet av dette
arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhet lig
risiko - og sårbarhetsanalyse. Risiko - og
sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens
arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og
oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner.

R Arbeidsgiverpolitikk HRF Det arbeides målrettet for at "Ringerike skal være det
mest spennende vekstområde på Østlandet".
Arbeidsgiver politikken skal bidra til å legge til rette for at
Ringerike kommune skal nå målsetningene. De ansatte
er kommunens viktigste ressurs og skal sammen sikre at
våre innbygger e opplever gode tjenester.

R Folkehelseoversikt 2023 UF Folkehelseoversikten er en oversikt over befolkningens
helsetilstand i kommunen. Oversikten skal lages hvert
fjerde år i forkant av arbeidet med kommunal
planstrategi. Dokumentet brukes som
kunnskapsgrunnlag for overordnet planarbeid samt det
løpende helsearbeidet.



U Handlingsplan for medvirkning Kom Handlingsplan for medvirkning omhandler
innbyggerinvolvering i kommunens arbeid og å jobbe for
innovative medvirkningsprosesser .

2020 2021 2022 2023 Kommunedelplan - tema
I Kommunedelplan for idrettsanlegg TKI Målet med planarbeidet er å evaluere gjeldende

kommunedelplan og sikre en grundig gjennomgang av
nåværende status for anlegg og arealer for idrett og
fysisk aktivitet i kommunen. Planarbeidet vil også legge
grunnlag for en god strategi og helhet i det videre
arbeidet på feltet, samt se på potensialet for det videre
samarbeidet med det f rivillige. Det er et krav fra
kulturdepartementet at kommunen har en helhetlig plan
for å kunne søke om spillemidler.

I Kommunedelplan for masseforvaltning SU Hensikten med kommunedelplan for masseforvaltning er
å sikre en helhetlig forvaltning av massene i kommunen,
unngå ulovlige deponering av masser, samt ha arealer
som er egnet for massemottak i takt med utviklingen i
kommunen (og regionen). Videre er det øn skelig å
kunne sikre fremtidige ressurser på en bærekraftig måte,
skape forutsigbarhet for næringen og redusere
fremtidige arealkonflikter.

Planer som erstattes av
denne:
1 . Temautredning –

masseforvaltning
( 201 5)

R Kommunedelplan for landbruk og beite SU Kommunedelplan for landbruk og beite skal gi oversikt
over næringens areal - og ressursbruk, og en
systematisert presentasjon av beitearealene i
kommunen og bruken av disse arealene til beiting med
husdyr. Den skal dokumentere omfang og verdi av
nåværend e beitebruk, samt vise til historisk bruk og gi
estimater for framtidig bruk.

U Kommunedelplan for utdanning og familie UF Kommunedelplan for familie og utdanning er en samlet
plan for sektoren og erstatter Handlingsplan for
barnehage (fra ord til handling), Strategi for digital
barnehage - og skolehverdag, Handlingsplan for
grunnskolen («sammen skaper vi Ringeriksskolen»),

Planer som erstattes av
denne:
1 . Fra ord til handling

– 2020



Handlingsplan for SFO og Skolebiblioteksplan (knyttet til
midler).

2. Sammen skaper vi
Ringeriksskolen –
2021

3. Temaplan for
digital barnehage -
og skolehverdag -
2021

4. Handlingsplan
SFO -
skolefritidsordninge
n - 2022

U Kommunedelplan for helse og omsorg HO Kommunedelplanen for Helse og omsorg er en samlet
plan for helsesektoren og erstatter Rehabiliteringsplan,
Rusplan, Demensplan, Psykiatriplan, Husbankens
kommuneprogram, Interkommunal strategisk plan for
kompetanse for helse og omsorg, Strategisk plan for
legetjenester (interkommunal) og Temaplan for
spesialistutd anning av leger.

Planer som erstattes av
denne:
1 . Psykiatriplan
2. Demensplan
3. Interkommunal

strategisk
kompetanseplan
for helse og
omsorg

4. Handlingsplan -
Husbankens
kommuneprogram

5. Strategisk plan for
legetjenester
(interkommunal)

6. Plan for
spesialistut danning
av leger

7. Plan for
fysioterapitjenesten

8. Velferdsteknologi



9. Rehabiliteringsplan
(fra 2021 )

1 0. Rusplan (fra 2021 )
U Kommunedelplan for folkehelse UF Kommunedelplanen for folkehelse er en samlet plan for

folkehelse og erstatter Smittevernplan, Plan for
miljørettet helsevern og Strategi for universell utforming.

Planer som erstattes av
denne:
1 . Smittevernplan
2. Plan for miljørettet

helsevern
3. Strategi for

universell utforming
4. Folkehelsemelding

R Kommunedelplan for Vikerfjell (Ådalsfjella) SU Kommunedelplan som tar for seg friluftsliv og
fritidsboliger på Vikerfjell. Dette er en arealplan.

2020 2021 2022 2023 Helse, omsorg og utdanning

U Strategi for barnehage - og
skoleutbygging

UF Barnehagekapasiteten som helhet må økes på sikt.
Rådmannen har derfor i 201 9 startet arbeidet med å
planlegge barnehagestrategi frem til 2033.

I Handlingsplan for Leve hele livet
(eldrereform)

HO Kommunene og samfunnet skal legge til rette for at eldre
har muligheten til å leve gode liv. I lokalsamfunnene
finnes det mange gode løsninger som sikrer de over 65
år gode liv. For å følge opp Meld. St. 1 5 (201 7 - 201 8)
Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre , lages det en
tiltakspakke.

2020 2021 2022 2023 Kultur og idrett
U Frivillighetsstrategi ( og fritidserklæring ) TKI Det er statlige oppfordringer om å systematisere

arbeidet med frivilligheten. I Ringerike er det lite
strukturert og svært fragmentert. Strategien følges opp
av en fritidserklæring som skal sikre alle barn og unges
rett til å delta i fritidsaktiviteter. De t er en
samarbeidsplattform mellom
lag/forening/kommune/næringsliv.



R Kulturstrategi TKI Kulturplanen er et overordnet styringsdokument for
kulturarbeidet i kommunen, og brukes aktivt i utvikling,
styring og prioriteringer.

U Temaplan for bibliotek TKI Bibliotekarbeidet følger lov om folkebibliotek og
bibliotekene er i stor endring.

U Kunststrategi TKI Kommunen er eier, forvalter og innkjøper av kunst. Per i
dag finnes det verken oversikt, transparens eller
planmessig forvaltning av kunsten. Svært mange lovkrav
følger rollen som kunstforvalter og innkjøper. Arbeidet
må systematiseres og profesjonaliseres.

2020 2021 2022 2023 Teknisk infrastruktur
R Temaplan for trafikksikkerhet TKI Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid er avgjørende for å

nå nasjonale mål om reduksjon i antall drepte og hardt
skadde i trafikken. Planen gir mål, strategier og tiltak for å
bedre trafikksikkerheten i kommunen.

I Handlingsplan for vann SU Planen er igangsatt, men vil på sikt være en del av
handlingsplan for vei, vann og avløp.

U Beredskapsplan for vannverk i Ringerike
kommune

TKI Beredskapsplan for Ringerike vannverk og Nes,
Hallingby og Ringemoen vannverk slås sammen.

U Handlingsplan for overvann i bynære strøk TKI Det er utarbeidet retningslinjer for overvannshåndtering .
Denne følges opp med følgende handlingsplan.

R R R R Handlingsplan for det forebyggende
arbeidet, brann

TKI Handlingsplan for det forebyggende arbeidet i
brannvesenet. Det er en lovpålagt plan som revideres
årlig.

U Handlingsplan for vei, vann og avløp TKI Denne slår sammen flere enkelt planer som hovedplan
vann (nå handlingsplan vann), hovedplan avløp og
handlingsplan for vei og sanering av fellesavløp.

2020 2021 2022 2023 Arealutvikling, næring og mobilitet
I Handlingsplan for næring SU Kommunal handlingsplan i samarbeid med Hole og

Jevnaker. Den skal bygge opp under næringspolitisk
strategi.



I Parkeringsstrategi for Hønefoss 2020 -
2030

SU Viser mål, strategi og tiltak for parkering i Hønefoss. Skal
rulleres når kommuneplanen rulleres. Strategien er
planlagt vedtatt tidlig 2020.

Planer som inngår i
denne:
1 . Soneskiltplan

(201 1 )

U Strategi for arealutvikling og bærekraftig
mobilitet

SU Formålet med strategien er å lage en kobling mellom
overordnede føringer og målsettinger i
kommuneplanens samfunnsdel og arealdisponeringene
i arealdelen. Strategien erstatter også kommunedelplan
for gående og syklende fra 1 990 - tallet.

Planer som erstattes av
denne:
1 . Kommunedelplan

f or gående og
syklende

Kunnskapsgrunnlag for
planen:

Utredning av
livskraftige
lokalsamfunn
(2013)
Transportutredning
, byplanen (2018)

Kollektivutredning,
byplanen (201 8)

Kartlegging og
verdisetting av
friluftsområder
(2020)

Kartlegging av
friluftslivets
ferdselsårer (under
utarbeidelse)

I Strategi for kommunens
eiendomsvirksomhet

SU Strategi for forvaltning og utvikling av verdiene i
kommunens totale eiendomsmasse, inklusive
grunneiendommer.



U Strategi for utvikling av Petersøya SU Kommunestyret har bedt rådmannen om å igangsette
planlegging for utvikling av Petersøya som kommunalt
friområde, med konkrete forslag til tiltak, herunder
vurdere opparbeidelse av bystrand. Videre ber
kommunestyret om plan og tiltak for at Petersøya snares t
avvikles som snødeponi, og for at det skal bli adgang til
området når flom oppstår.

U Handlingsplan - Velkommen til oss SU Handlingsplanen er en positiv beredskapsplan som tar
for seg omdømmet til Ringerike.

U Temaplan for kulturminner SU Kulturminneplanen skal ivareta både materiell og
immateriell kulturarv. Planen e rstatter gjeldende
temautredning kulturminner. Blant annet DI VE - analyse
ifm. byplanen er kunnskapsgrunnlag for denne.

Planer som erstattes av
denne:
1 . Temautredning

kulturminner
(201 3)

U Regional plan for Ringeriksregionen SU Den regionale planen legger til rette for utnyttelse av
potensialet for vekst og verdiskaping i Ringeriksregionen
ved å samordne innsats på tvers av kommunegrensene
for å få til bærekraftig utvikling for bolig, næring,
arealbruk og transport.

2020 2021 2022 2023 Klima og naturmangfold
R Strategi for SMI L og NMSK i Ringerike og

Hole
SU Dette er en strategi for tilskuddsmidler. Det kommer frem

retningslinjer for prioritering av søknad om tilskudd til
miljøtiltak i jordbruk og skogbruk. Utarbeides for
Ringerike og Hole kommune. Strategien rulleres hvert
fjerde år etter lovkravet. SMI L står for Særskilte miljøtiltak
i landbruket , og NMSK står for Nærings - og miljøtiltak i
skogbruket .

U Temaplan for naturmangfold,
grøntområder og friluftsliv

SU Temaplanen skal både fastsette helhetlige strategier og
peke på tiltak innen ivaretakelse av naturmangfold,
forvaltning av grøntområder og tilrettelegging for
friluftsliv. Når det gjelder friluftsliv vil planen bygge på
faktagrunnlag samlet inn gjennom kartlegging og

Kunnskapsgrunnlag for
planen:

Plan for
tilrettelegging av
vannkanter i
Hønefoss (2013)



verdsetting av friluftsområder og kartlegging av
friluftslivets ferdselsårer.

Kartlegging og
verdisetting av
friluftsområder
(2020)
Kartlegging av
friluftslivets
ferds elsårer (under
utarbeidelse i
2020 )

U Handlingsplan mot forsøpling SU Forsøpling i innlandet er et betydelig problem. I arbeidet
med en handlingsplan kartlegges årsakene til forsøpling
og type forsøpling (eierløst avfall, søppel i snødeponier ,
villfyllinger, mangelfull søppelhåndtering hos innbyggere,
næringsliv og det offentlige osv.). Videre kan det
iverksettes strakstiltak som ryddeaksjoner, og deretter
lages en skreddersydd handlingsplan basert på faktiske
kilder og årsaker til forsøpling.

R Handlingsplan vannforvaltning
vannområdet Tyrifjorden

SU Interkommunal plan (Hole, Jevnaker, Lier, Modum og
Krødsherad). Tar for seg forvaltning av vannområdet.

R Strategi for hjorteviltforvaltning SU Kommunen er gjennom forskrift pålagt å vedta
målsetninger for forvaltningen av hjorteviltartene som det
er åpent jakt for. Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr,
og omhandler beitegrunnlag, bestandssammensetning
og fremtidig avskyting.

2020 2021 2022 2023 Arealplaner

U
Reguleringsplan for Elvelangs

SU Elvelangs er en oppføring av Områderegulering
Hønefoss. Den tilrettelegger for ferdsel langs elvekanten.

U Reguleringsplan for Hjertlia og bru over til
Støalandet

SU Reguleringsplanen vil følge opp Områderegulering
Hønefoss og se det i sammenheng med utvikling av
kommunens arealer i Hjertlia.

U
Reguleringsplan for Schjongslunden

SU Reguleringsplanen vil avklare videre utvikling av området
som idrettsarena, friluftsområde og avgrensning til
reguleringsplan for Elvelangs.



U Reguleringsplan for Gamle Ullerål skole SU Kommunal boligplan.

U Reguleringsplan for Osloveien og gang -
sykkelbru over Kvernbergsund bru

SU Regulering avhenger av prioritering hos Viken FK, som er
veieier, og samarbeid med dem. Planen vil bli brukt som
innspill til regionale midler.

U U U
Diverse reguleringsplaner for manglende
sykkelveier

SU Det legges det til rette for et ukjent antall
reguleringsplaner for manglende sykkellenker i
kommunen, blant annet Fv. 2860 Klekkenveien fra kryss
Øvre Klekkenvei til Hønengata, Fv. 241 Åsbygda skole til
Kleggerud, Fv. 2858 Busundveien fra Prestmoen grustak
til Norderhovsveien. Slike planer øker sjansen for
fremtidige midler.

U U

Interessekartlegging og behovsvurdering
for Ringkollen. Ev. reguleringsplan for
Ringkollen.

SU I sak 24/1 8 vedtok kommunestyret: «(…) Formannskapet
ønsker et attraktivt tilbud på Ringkollen. Vi ber derfor
ordfører ta initiativ til å samle all berørte parter til en
dialog for å se på fremtidige drift s - og fremtidsmuligheter
for Ringkollen (…). ». Ved dette vil det gjennomføres en
interessekartlegging og behovsvurdering for Ringkollen.
Hvis det er aktuelt vil dette følges opp av en
reguleringsplan.

U Reguleringsplan for Asbjørnsens gate
SU Reguleringsplanen utarbeides i samarbeid med Viken

fylkeskommune. Fylket ser for seg planoppstart i 2021 .

U
Reguleringsplan for vei og bru over
Petersøya

SU Reguleringsplanen utarbeides i samarbeid med Bane
NOR og Viken FK.

U
Reguleringsplan for
Stasjonstorget/Nordre tangent

SU Plan for fremtidig infrastruktur.

U
Reguleringsplan for Kongens gate (fra
Kvernbergsund bru) og Hønefoss bru

SU Reguleringsplanen følger opp Områderegulering
Hønefoss.



RI N GE RI KE KOM M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

VURDERI NG AV UTTALELSER VED
HØRI NG OG OFFENTLI G ETTERSYN AV

Kommunal planstrategi 2020 - 2023 med planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel

Liste over uttalelser

Nr . Navn Dato
1 Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap 19.03.20
2 Bærum kommune 16.03.20
3 Bane NOR 23.03.20
4 Direktoratet for mineralforvaltning 24.03.20
5 Norges vassdrags - og energidirektorat 26.03.20
6 Oslo kommune 25.03.20
7 Den Norske Kirke 30.03.20
8
9
10

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Statens vegvesen
Viken fylkeskommune

01.04.20
17.04. 20
25.05. 20

Oppsummering av uttalelser Rådmannens kommentar

1. Direktoratet for samfun n ssikkerhet og
beredskap

Direktoratet kommer med et generelt svar.

Det er fylkesmannen som følger opp at hensynet
til samfunnssikkerhet i kommunale planer.
Direktoratet gir faglig innspill til fylkesmannen der
det er nødvendig.

Videre listes inn s igelseskompetansen opp.

Merknaden tas til orientering.

2. Bærum kommune

Planprogrammet viser at det er lagt et godt
grunnlag for den nye samfunnsdelen. Bærum
kommune mener det er et godt grep at Ringerike
har valgt ut ni bærekraftsmål som fokusområder,
og at disse også er utgangspunkt for prioriteringer
av planarbeidet i fireå rs p erioden.

Bærum kommune berømmer oversikten over
kommunens plansystem, med klart definerte
plantyper.

Merknaden tas til orientering.

3. Bane NOR

Departementets beslutning angående
Fellesprosjektet E16/Ringeriksbanen bør ligge til

Planen er vedtatt i KMD. Fremtidige
utviklingsstrategier legger denne til grunn.
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grunn for kommunens utviklingsstrategier
framover.

Det fremgår ikke av planprogrammet om
samfunnsdelen også skal omfatte en
arealstrategi. Dersom den skal det, bør Bane
NOR inkluderes i medvirkningsopplegget. Den bør
bygge på realistiske prognoser for
befolkningsutvikling, og baseres på nasjonal
areal - og transportpolitikk.

Medvirkningsopplegget bør konkretiseres mer.

Kommunen bør benytte anledningen til å drøfte ny
regionstruktur og hva dette betyr for kommunens
fremtidige utvikling.

Det utarbeides en arealstrategi som et eget
prosjekt « Arealstrategi og bærekraftig mobilitet ».
Arealstrategien skal inneholde føringer for revisjon
av kommuneplanens arealdel. De mest sentrale
føringene fra arealstrategien innarbeides i
samfunnsdelen.

Det utarbeides en egen medvirkningsplan som er
felles for arbeidet med samfunnsdelen og
arealst rategien. Denne er konkretisert nærmere i
planprogrammet. Medvirkningsplanen skal
ferdigstilles i juni 2020. Rådmannen ser
BaneNOR sin interesse for å delta i
medvirkningsopplegget som positiv og vil
tilrettelegge for slik deltakelse.

Dette drøftes i ny samfunnsdel. Det pågår også et
arbeid med tanke på å utvide Ringeriksregionen .

4. Direktoratet for mineralforvaltning

Direktoratet for mineralforvaltning fremhever
viktigheten av Ringerikes tilgang på
byggeråstoffer for mange kommuner på det
sentrale Østlandsområdet. Aktivitet i bygge - og
anleggsbransjen medfører at det er viktig at
tilgangen på slike ressurser er forutsi gbar og at
det arbeides systematisk for å sikre både god
ressursutnyttelse og redusert transportbelastning
der dette er mulig.

Videre tar direktoratet opp forvaltning av ikke -
fornybare ressurser og viser til kommunedelplan
for masseforvaltning som er i ga ng og planlagt
vedtatt i 2021. Det er viktig at planen blir et
anvendelig verktøy og planlegger for utvikling og
forvaltning av mineralressursene i kommunen.

Rådmannen er kjent med viktigheten av å avsette
hensynssoner for fremtidig bygge råstoff. Både for
å sikre ressursen, og for påse at det ikke bygges
helt inntil ressursen som kan vanskeliggjøre
fremtidig drift. Rådmannen ønsker at massene
skal håndteres kortreist og lokalt, og at anleggene
ligger tett på hovedveinettet. Dette vil bli omtalt i
samfunnsde len, og utdypet i kommunedelplan for
masseforvaltning som jf. utkast til planstrategi er
planlagt utarbeidet i 2020 - 2021 .

Rådmannen tar innspillet om kommunedelplan for
masseforvaltning til orientering.

5. Norges vassdrags - og energidirektorat

NVE viser til veileder 2/2017 der deres
forvaltningsområder og hvordan de skal ivaretas
er beskrevet.

Planstrategien bør gi tydeligere føringer for
hvordan kommunen skal se til at faren for
oversvømmelse, flom og skred blir identifisert på
overordnet nivå i kommunen. Områder der man
har bygd seg inn i flomutfordringer (eller områder
der man er i ferd med å gjøre det) er viktig å
identifisere.

NVE viser til plan - og bygningsloven og Nasjonale
forventinger når det kommer til temaene
k limaendringer og klimat ilpasning. Dette er en
planoppgave og må vurderes når nye
utbyggingsområder vurderes.

Hensynet til flomfare må ses i sammenheng med
lokal overvannshåndtering. Kommunen bør

Overordnede føring er for å identifisere faren for
oversvømmelse, flom og skred vil komme frem av
kommuneplanen . Det vil bli avsatt hensynssoner
for naturfare i forbindelse med revidering av
kommuneplanens arealdel.

Kommunen er i gang med å vurdere om
eksisterende reguleringsplaner ivaretar forventede
klimaendringer (skred, flom og overvann).
Reguleringsplanene blir vurder t opp mot
registrerte skredhendelser, lokalkunnskap,
aktsomhetskart og farekart. I de tilfeller det
avdekkes naturfare vil det bli gjort en vurdering på
om det bør gjøres endring i plan ene .

Det er utarbeidet egne retningslinjer for
overvannshåndtering i kommunen, som ligger til
grunn for nye reguleringsplaner og byggesak er .
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forsikre seg om at både resipient og VA -
infrastruktur har tilstrekkelig kapasitet fø r nye
byggeområder planlegges.

NVE viser til Statlig planretningslinje for klima - og
energiplanlegging og klimatilpasning som skal
ligge til grunn for kommunal planlegging.

Planlegging og utbygging langs vassdrag må ta
hensyn til naturlige prosesser som flom, erosjon
og skred.

NVE anbefaler at kommunen har en tydelig
strategi for forvaltning av vassdragene og viser til
at Ringerike både har vassdrag der RPR for verna
vassdrag har virkeområde, vernede områder og
Ramsarområde som kommunen har et særlig
ansv ar for å forvalte.

Kommunens planer må ta hensyn til anlegg som
er planlagt eller har konsesjon etter energi - og
vassdragslovgivnin gen.

Videre viser NVE til veiledere og verktøy de
anbefaler kommunen å benytte i planarbeidet.

Vann og avløpsavdelingen er med på interne
oppstartsmøter av nye utbyggingsområder
(reguleringsplan) og uttaler seg om hovedsakelig
VA - infrastruktur og overvannsproblematikk der
det er kjente problemer.

Kommunestyret i Ringerike vedtok 4.4.2019 i sak
35/ 19 at kommunes overordna planlegging innen
reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig
energiomlegging og klimatilpasning skal
integreres i kommuneplanen.

Hensyn til flom, erosjon og skred vurderes i
arealdelen og ved utarbeidelse av nye
reguleringspla ner .

Vannforva l tning vil bli et tema i kommuneplanens
samfunnsdel. FNs bærekraftsmål 15 «Liv på
land» er et av ni fokusområder valgt ut for
Ringerike .

Dette tas til orientering.

Dette tas til orientering.

6. Oslo kommune

Oslo ser det som positivt at Ringerike legger FNs
bærekraftsmål til grunn for planleggingen og at
kommunen anerkjenner sitt ansvar for å sikre
bærekraftig forvaltning av arealer, gjennom
kompakt utbygging som reduserer transportbehov
og arealinngrep. Det er viktig at dette gjenspeiles i
kommende arealstrategi.

Bærekraftig arealutvikling bør ligge til grunn for ny
samfunnsdel.

For å styrke de lokale tilbudene i de prioriterte
lokalsamfunnene er d et viktig at fremtidig vekst er
knyttet til disse områdene. Bilbasert utvikling, som
også k an øke biltrafikken inn til Oslo bør ikke
prioriteres.

Oslo savner en mer konkret vurdering av hva som
er relevante behov som skal utredes i arbeidet
med samfunnsdelen. Oslo kommune vil påpeke at
det blant annet er viktig å se arealstrategi i
sammenheng med konsekvenser for
transportbehov og mulighetene for grønn
mobilitet.

Oslo har eierinteresser i innsjøen Langlivannet
som er en del av Oslo vannforsyning. Den er per i
dag beredskapsvannkilde for Oslo.

Bærekraftsmålene og de utvalgte fokusområdene
kom munestyret har vedtatt vil ligge til grunn for
arbeidet med både samfunnsdelen og
arealstrategien. Arealstrategien utarbeides som et
eget prosjekt «Arealstrategi og bærekraftig
mobilitet». Arealstrategien skal inneholde føringer
for revisjon av kommuneplan ens arealdel. De
mest sentrale føringene fra arealstrategien
innarbeides i samfunnsdelen.

Prioriterte tettsteder vil bli avklart i arealstrategien
som utarbeides i forbindelse med revidering av
kommuneplanens samfunnsdel . Hoveddelen av
fremtidig vekst skal være i disse prioriterte
områdene . Ringerike har mål om nullvekst i
persontrafikk og d et legges opp til fortetning i
områder med kollektivtilbud og gang - og
sykkelavstand til daglige gjøremål.

Angående spesifisering av behov og påpekning
om viktigheten av å se arealutvikling og transport i
sammenheng viser rådmannen til punkt over om
bærekraftsmål og at strategi for arealutvikling og
bærekraftig mobilitet utarbeides.

Dette tas til orientering.
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7. Den Norske Kirke

Ringerike utarbeidet en helhetlig utredning om
gravplassene i kommunen i 2012/13. Denne bør
revideres slik at den er bedre i samsvar med
dagens situasjon og forventet behov.

Hønefoss kirkegård har nå ingen eller svært
begrensete muligheter for utvidelse.

En helhetlig plan og de lokale gravplasstilbud er
vesentlige aspekter for områdene
«Befolkningsutvikling og levekår» og
«Boligbygging, transport og infrastruktur».

Gravplassutredningen revideres som en del av
arbeidet med kommune planens arealdel, da det
er i arealdelen arealer til gravplasser avsettes.
Utredningen begrenses til en enkel revide ring.
Kirkevergen i Ringerike kommune bekrefter at det
er behov for en enkel oppdatering, med spesielt
fokus på gravplasser i Hønefoss sentr um. Det er
strategi og utvikling som har ansvaret for denne
oppdateringen, i samarbeid med kirkevergen.

8. Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen støtter vurderingen av å prioritere
ny samfunnsdel først da dette skal være det
overordnede styringsdokumentet for kommunen.
Vi stiller imidlertid spørsmål om det kan bli
krevende å utarbeide/revidere alle planene som er
listet opp i perioden frem til 2023.

Fylkesmannen savner en grundigere utreding av
kommunens strategiske valg knyttet til
samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk,
miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en
vurdering av kommunens planbehov i
valgperioden, men mener det er utarbeidet en god
oversikt over prioriterte planer i perioden med en
kort beskrivelse av hver enkelt plan.

Vi oppfordrer kommunen til å sette tydelige mål
for utviklingen i kommunen, og at det utarbeides
strategier for hvordan disse målene skal nåes.
Dette fremkommer i liten grad av
planprogrammet.

B er kommunen vurdere å legge frem forslag til
han dlingsdel sammen med kommuneplanens
samfunnsdel når denne skal sendes på høring og
legges frem til offentlig ettersyn.

Tematiske innspill:

Arealstrategi

Med vedtak av statlig plan for Ringeriksbanen og
ny E16 knyttes regionen nærmere Osloområdet.
Dette gj ør det svært viktig å ha et oppdatert
plangrunnlag for å styre veksten på en
bærekraftig og klimavennlig måte som også følger
opp nasjonale forventninger samt målsettinger i
regional plan for samordnet areal og
transportplanlegging i Buskerud, klima, jordv ern,
friluftsliv, vannmiljø og vassdrag og
naturmangfold .

Klima

Bra at klimautfordringene er pekt ut som ett av
satsningsområdene i arbeidet med
samfunnsdelen. Fylkesmannen forventer at
satsningen på klima også vil gjenspeile seg i
arealstrategien.

Rådmannen samtykker i at vi har en ambisiøs
planstrategi. Men vi viser til at kommunen er i en
viktig utviklingsfase og at vi derfor ønsker å
strekke oss langt for å styre både samfunns - og
arealutviklingen i kommunen i ønsket retning og å
drive mer aktiv eiendomsutvikling enn ti dligere. Vi
har imidlertid gjort en ny, intern vurdering av
kapasitet og gjort noen mindre justeringer .

Dette er ikke et krav, men en anbefaling i PBL
§10 - 1. Da FNs bærekraftsmål er et nytt og
fremtredende element i det overordnede
planverket, er disse vu rderingene gjort ved
utvelgelse av bærekraftsmål (vedlagt saken). Tar
dette til orientering.

Det vil i samfunnsdelen utarbeides mål og
strategier ut fra fokusområdene som er valgt ut
blant FNs bærekraftsmål. I tillegg skal det
identifiseres resultatindikatorer som skal brukes i
oppfølgingen for å vurdere måloppnåelse.

I Ringerike kommune behandles årlige budsjett
sammen med det fireårige handlingsprogrammet
( økonomiplanen ) som utgjør handlingsdelen til
kommuneplanen.

Dette tas til orientering. Det vil parallelt med
arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel
utarbeides en strategi for arealutvikling og
bærekraftig mobilitet. Arealstrategien skal
inneholde føringer for revisjon av
kommuneplanens arealdel. De mest sentrale
føringene fra arealstrategien innarbeides i
samfunnsdelen.

Tas til orientering. Kommunestyret har ve dtatt at
samfunnsdelen skal ivareta kommunens
overordna planlegging iht. statlig planretningslinje
for klima - og energiplanlegging og klimatilpasning.
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Fylkes mannen mener det kan være fornuftig å
forankre mål og strategier for klimaarbeidet i
samfunnsdelen så lenge dette kommer tydelig
frem.

Friluftsliv

Det er positivt at planer for å fremme økt grønn
mobilitet er prioritert sammen med temaplan for
naturmangfold, grøntområder og friluftsliv. Vi ser
at dette skal gå parallelt med arbeidet med å
rullere arealdelen. Det blir derfor viktig å
samordne disse prosessene på en god måte.

Naturmangfold

Fylkesmannen forutsetter at kommunen legger til
grunn en b ærekraftig arealpolitikk. Dette
forutsetter et godt kunnskapsgrunnlag. De ber om
at kommunen vurderer og drøfter
utredningsbehovet når det gjelder naturmangfold
nærmere i planstrategien.

De anbefaler kommunen å ta initiativ til ytterligere
kartlegging, med fokus på områder som er
aktuelle for utbygging.

Vann og vassdrag

Fylkesmannen ber om at planstrategien og
samfunnsdelen sier noe om hvordan den
regionale vannforvaltningsplanen skal følges opp.
Kommunen må vurdere om det er behov for å
utarbeide nye plane r, eller endre eksisterende
planer for å følge opp tiltakene i
vannforvaltningsplanen. Det blir bedt om at
miljømålene i va nnforvaltningsplanen blir tatt i nn
som viktige føringer i handlingsplan for vann og
handlingsplan for vei, vann og avløp.

Det bør fas tsettes konkrete mål for vassdragene.

Planstrategien må redegjøre for om kommunen
har oppdaterte planer for avløpssektoren.

Kommunen må vurdere om det er behov for nye
eller endring av planer for landbrukssektoren, for
å følge opp forventninger og tiltak i
vannforvaltningen.

Masseforvaltning

Det bør utarbeides en oversikt over pågående og
kommende planarbeider i kommunen som
genererer eller trenger masser.

Det anbefales at gjenbruk blir et av hovedmålene i
masseforvaltningsplanen.

Samfunnsdelen skal altså fastslå mål og strategier
for klimaarbeide t.

Dette tas til orientering . Rådmannen er enig i at
disse prosessene må sees i sammenhen g. Et
bidrag til dette er at viktig faktagrunnlag for nevnte
planer ferdigstilles allerede i 2020, herunder
kartlegging av friluftsområder , friluftslivets
ferdselsårer og gang - og sykkelveier.

Vi vil omtale utredningsbehovet for naturmangfold
nærmere i planstrategien. For øvrig viser
rådmannen til at naturmangfold også vil være et
tema i kommuneplanens samfunnsdel og at det
planlegges å uta rbeide en temaplan for
naturmangfold, grøntområder og friluftsliv.

Godkjent forvaltningsplan skal legges til grunn for
kommunens planlegging og virksomhet i
vannregionen, jamfør plan - og bygningsloven §8 -
2. Herunder for handlingsplan for vann og
handlingsplan for vei, vann og avløp. Det vil i
samfunnsdelen utarbeides mål og strategier ut fra
fokusområdene som er valgt ut blant FNs
bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål 15 «Liv på
land», herunder forvaltning av ferskvann, er et av
ni fokusområder valgt u t for Ringerike. I denne
sammenheng vil også k onkrete mål for vassdrag
vurderes.

Miljømålene i vannforvaltningsplanen skal
vurderes i alle planer der dette er relevant. I 2017
ble Hovedplan avløp og vannmiljø vedtatt. På sikt
vil Hovedplan vann, avløp, overvann og vei
samkjøres.

Det skal utarbeides en plan for landbruk og beite,
hvor dette vil være et tema.

I forbindelse med kommunedelplan for
masseforvaltning må det utarbeides en oversikt
over prosjekter som genererer masser i
kommunen og regionen.

Gjenbruk av masser skal være et av
hovedmålene.
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Folkehelse, boligsosiale forhold og andre
velferdshensyn

Folkehelseoversikten bør inngå i, og synliggjøres
mer, som kunnskapsgrunnlag for planstrategien
og samfunnsdelen.

Det boligsosiale arbeidet bør ses i sammenheng
med den generelle boligpolitikken og by - og
tettst edsutviklingen og det bør tilrettelegges for
variert boligsammensetning.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Skredet som gikk ved Hovsenga i november 2019
viser med tydelighet viktigheten av arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap og
vektleggingen av dette. For neste periode vil vi
fremheve viktigheten av koblingen mellom ROS -
analyse etter lov om kommunal ber edskapsplikt,
og ROS - analysen som skal utarbeides med
hjemmel i plan - og bygningsloven.

Det er en anbefaling at kommuner inkluderer
langsiktige utfordringer, mål og strategier
vedrørende samfunnssikkerhet i samfunnsdelen.

Landbruk – jordvern, matpro d uksjon og øvrig
bærekraftig landbruk

Jordvernhensyn mangler helt i planstrategi og
planprogrammet. Ringerike blir oppfordret til å
drøfte planer og arealstrategier som kan bidra til å
nå de nasjonale målene for jordvern og økt
matproduksjon, og til å fastsette e n nullvisjon for
omdisponering av dyrka jord.

Det anbefales at FNs bærekraftsmål nr. 2 m.fle.
brukes i kommunens planer.

Innspill om planbehov

Kommunedelplan for masseforvaltning

Klima og energi og landbruk
o Drøfte om det i tillegg bør

utarbeides en egen plan for dette.

Landbruksplan

Planprogram

Ringerike bør ha med jordvern og matproduksjon
og landbrukets øvrige samfunnsbidrag som tema i
planprogrammet for samfunnsdelen, jf. nasjonale
mål og føringer.

Kommun al planstrategi bygger på
folkehelseoversikt 2019, i tråd med
Folkehelseloven . Viser til kapittel 1.2 om
folkehelse. Dette vil synliggjøres mer i
samfunnsdelen.

Det boligsosiale perspektivet inngår i arbeidet
med arealstrategien.

Tar dette til orientering.

Dette vil inkluderes i samfunnsdelen.

Det planlegges å innarbeide retningslinjer fra
jordfaglig vurdering i bestemmelser og
retningslinjer til kommende arealdel. I gjeldende
arealstrategi kommer det frem at man ikke skal
bygge ned dyrka/dyrkbar mark.

K ommunedelplan for masseforvaltning planlegges
utarbeidet i 2020 - 2021.

Klimatiltak og klimatilpasning i landbruket vil
omfattes i kommuneplanens samfunnsdel.
Hovedmål, delmål og strategier vil fastsettes i
samfunnsdelen. Utdypninger kan gjøres i
underlagsdokument og årlig vurdering av tilt ak i
forbindelse med årlig behandling av budsjett
sammen med det fireårige handlingsprogrammet
(økonomiplanen) som utgjør handlingsdelen til
kommuneplanen.

Det ble utarbeidet en landbruksplan i 2005. Denne
vil erstattes a v ny plan for landbruk og beite som
er planlagt revidert i 2020 - 2021 .

Dette vil omtales i strategien for areal utvikling og
bærekraftig mobilitet.
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9 Statens vegvesen
Prinsipper for framtidig transportsystem bør ikke
bare bli en målsetting, men bør gjøres forutsigbart
og bindende for utviklingen i kommunen gjennom
at det, for eksempel, utarbeides egne
kommunedelplaner for:

Framtidig gang - og sykkelvegsystem,
herunder plan for skoleve ger i gjeldende og
eventuelt i ny skolestruktur, i hele kommunen.
Kollektivruter med knutepunkter etc.
Vurdering av trafikksikkerhet og mål for dette
som ledd i kommunale strategier for eksempel
innenfor helse og oppvekstsvilkår. Eventuelt
bør det vurderes om det kan være
hensiktsmessig å oppdatere kommunedelplan
for trafikksikkerhet.

Planstrategien og planprogrammet bør gi føringer
på hvordan dette skal sikres videreført i det
kommunale planarbeidet.

Bypakker og bymiljøavtaler og nødvendige
planavklaringe r for dette bør også vurderes.
E ventuelle før inger for hvordan dette skal inngå i
kommunalt planarbeidet bør avklares i
planstrategien.

B asert på utbyggingsmønsteret i k ommunen fram
til nå anser vi følgende utviklin gstrekk som
aktuelle i et framt idig transportnett:

Økt bruk av gange, sykkel og kollektiv og
tilrettelegging for disse transportformene.
Samferdselskorridorene mot Drammen/ Oslo,
Gardermoen/ Lillehammer, Hallingdal og
Valdres må utvikles videre. Nødvendige
arealer til framtidig utvikling av disse må
skjermes for nedbygging.
Arealutvikling kan i hovedtrekk først
gjennomføres når transportnettet er tilpasset
ny tt og økt transport behov med nødvendige
tiltak og utbedringer. Første prikkpunkt er
alternativer for å legge til rette for nyskapt
transport.
Arealutvikling som medfører økt biltrafikk
utover fylkesveienes kapasitet må unngås. Vi
er spesielt opptatt av å unngå oppstuving av
kø ut på det overordnede riksvegnettet i
kommunen.
Scenarier må utarbeides også for en situasjon
der ny E1 6 og R ingeriksbanen ikke bygges i
nær framtid.

Der k ommunen ikke kan stille med egne ressurser
som har riktig kompetanse, må det vurderes å
innhente dett e eksternt. Fra vår side er det
ønskelig at kommunen definerer mål og rammer
for dette i sin planstrategi.

Både gang - og sykkelsystemet og kollektivruter vil
være tema i arealstrategi og bærekraftig mobilitet.

Temaplan for trafikksikkerhet vil revideres i 2020 -
2021.

I forbindelse med innspill til NTP 2022 - 2033 har
Ringerike kommune gitt innspill til Viken
vedrørende ordninger for mindre og mellomstore
byer knytte t til belønningsmidler/bypakker i likhet
med det so m gjelder for de ni største
byområdene.

Tar dette til orientering. Alle disse temaene vil
komme frem av arealstrategi og bærekraftig
mobilitet, og prinsipper fra denne vil tas inn i
kommuneplanen.

Etter vedtak av FRE16 27.03.2020 ser ikke
rådmannen hensikten med å utarbeide et scenario
for en situasjon uten dette prosjektet. Det er gitt
sterke politiske signaler om en
investeringsbeslutning i 2021.

Dette er ikke et tema i en kommunal planstrategi.
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Viken fylkeskommune
Planstrategi
Tabellen viser ikke en klar prioritering av planene,
men fordi kommuneplanens samfunnsdel og
kommuneplanens arealdel er satt opp først, må
en gå ut fra at det er disse planene som skal
prioriteres.

Tradisjonelt har det gåt t svært mye tid til å
utarbeide kommuneplanen i Ringerike. Det er
ulike årsaker til det bl.a. om prioritering,
prioritering av ressurser til planarbeidet, og ikke
minst endrede politiske forutsetninger. Det er
derfor det er viktig at dette arbeidet priorit eres og
gjennomføres innenfor en rimelig tidshorisont.

Viken fylkeskommune minner likevel om at de
regionale føringene følges opp gjennom følgende
gjeldene regionale planer for Viken
fylkeskommune og tidligere Buskerud
fylkeskommune:

Regional plan for ar eal - og transport for
Buskerud 2018 - 2035
Kulturminnekompasset: Regional plan for
kulturminnevern i Buskerud 2017 - 2027
Regional plan for vannforvaltning i vannregion
Vest - Viken 2016 - 2021
Regional plan for vannforvaltning i vannregion
Glomma 2016 - 2021
Regional plan for kunnskapssamfunnet
Regional plan for verdiskaping og
næringsutvikling

Planprogram
Planprogrammet burde ha inneholdt en oversikt
over viktig tema, tema som skal utredes, viktige
fokusområder, etc. Et mer innholdsrikt
planprogram vil gjør e det lettere å styre denne
prosessen.

I forbindelse med utarbeiding av samfunnsdelen
bør det utarbeides en arealstrategi. Den bør
inneholde føringer når gjelder areal og
transportplanlegging, klima , friluftsliv, vann og
vassdrag, osv.

Dette er nevnt under punkt 4.4 utredningsbehov,
hvor det kommer fram at det skal innhentes et
kunnskapsgrunnlag. Det må skilles mellom
innhenting av fakta og statistikk som vil utgjøre
kunnskapsgrunnlaget og hva som skal gjøres av
utredninger. Dette grunnlaget kunne ha v ært mer
omfattende med mer fakta og statistikk, og det
kunne ha foreligget nå, men vi regner med at
dette innhentes i forbindelse med prosessen.

Viken fylkeskommune ser positivt på at det blir
utarbeidet en plan for medvirkning.

Planene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge,
men med mål for når i planperioden (2020 - 2023)
de skal utarbeides. Rådmannen er imidlertid enig i
at kommuneplanens samfunnsdel og arealdel har
høy prioritet.

Det er i plantabellen satt opp at kommuneplanens
samfunnsdel skal utarbeides i 2020 - 2021, og
kommuneplanens arealdel i 2021 - 2022. Dette
anses som en rimelig tidshorisont.

Tar dette til orientering.

Tar dette til orientering. S om omtalt i
planprogrammet vil det i samfunnsdelen
utarbeides mål og strategier ut fra de ni
fokusområdene som er valgt ut blant FNs
bærekraftsmål.

Det utarbeides en arealstrategi som et eget
prosjekt « Arealstrategi og bærekraftig mobilitet ».
Arealstrategien skal inneholde føringer for revisjon
av kommuneplanens arealdel. De mest sentrale
føringene i arealstrategien innarbeides i
samfunnsdelen.
Dette vil innhentes i forbindelse med prosessen.
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5097-63  Arkiv: PLN 463  

 

Sak: 50/20 

 

Saksprotokoll - 463 - Detaljregulering for Citygården- og hotellkvartalet - 1. 

gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Planen for Citygården- og hotellkvartalet sendes tilbake med anmodning om at den holdes 

innenfor den vedtatte byplan og at forholdene til denne avklares. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.06.2020: 

 

Terje Berghagen (Ap) fremmet følgende forslag: 

«Planen for Citygården- og hotellkvartalet sendes tilbake med anmodning om at den holdes 

innenfor den vedtatte byplan og at forholdene til denne avklares.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Berghagens (Ap) forslag, ble 

Berghagens (Ap) forslag vedtatt mot 4 stemmer (H, KrF og Frp) som hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskap – strategi og plan 

 
Arkivsaksnr.: 19/5097-45   Arkiv: PLN 463  

 

463 - Detaljregulering for Citygården- og hotellkvartalet - 1. 

gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for plan 463 Detaljregulering for Citygården og 

hotellkvartalet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og 

bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan plan 431 

Områderegulering Hønefoss, som overlappes av ny plan, ved vedtak av plan 463 

Detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet. 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringsplanen er å åpne for etablering av ny sentrumsbebyggelse med 

bolig og næring der Citygården står i dag, og utvidelse av hotell på dagens parkeringsplass 

nord for hotellet. Videre er hensikten med planen å tilføre nytt byrom og ny gangforbindelse 

mellom Kirkegata og Brutorget. 
 

Kapasiteten for hotellet økes, både med hensyn til rom, konferanse og servering. Dagens 

Citygård vil rives og erstattes med nytt sentrumsbygg med forretning/ tjenesteyting i 1. etasje 

og boliger fra 2.etasje til 6.etasje. Området er i byplanen regulert med høy utnyttelse og 

høyde i byplanen, på samme måte som tilliggende eiendommer (Sentrumskvartalet, Brutorget 

osv.) Det må fremmes detaljregulering før det kan bygges.   

 

Planområdet fremstår i dag som lite og dårlig utnyttet med mye grå bakgårdsarealer og lite 

bymessig kontakt med Kirkegata. Planforslaget tilrettelegger for bedre og mer bymessig 

utnyttelse gjennom åpen kvartalsstruktur som også sikrer nye byrom og tydeligere 

forbindelser. 

 



 
Illustrasjon 1: Planavgrensningen er vist med gul stiplet linje.  

 

Foreslått plangrep imøtekommer byplanens mål om kvartalsstruktur, og bedre bymessig 

kontakt mot Kirkegata. Et større sydvendt gatetun (Hotelltorget) mellom hotellet og ny 

Citygård tilrettelegger for møteplasser og byliv. Gatetunet åpner opp for en bred passasje fra 

Kirkegata til Brutorget. Parkering legges under bakken. 

 

Prosjektet viser en god estetisk utforming, og god tilpasning til bevaringsverdig bebyggelse i 

vest, med Bryggerigården, Sparebankbygget og Rutebilgården. 

 

Teknisk infrastruktur i Kirkegata skal oppgraderes og Kirkegata får ny opparbeidelse som 

gate mellom Kongens gate og Kvernberggata og som torg mellom Søndre torv og 

Kvernberggata.  

 

Planforslaget fraviker gjeldende byplan på følgende punkter: maksimal gesimshøyde, høyde 

på heisoppbygg, innvendig romhøyde på lokaler på gateplan, og felles uteoppholdsareal og 

lekeareal på terreng. Fravikene vurderes som begrensede, og får etter rådmannens vurdering 

bare mindre konsekvenser for nabobebyggelsen.   

 

Med planforslaget foreslås en inntrukket sjette etasje på ny Citygård (maks. høye kote + 98), 

denne etasjen overstiger byplanens høydebegrensning (kote + 95). Etasjen er trukket ca. 7 

meter inn fra underliggende fasadeliv mot gata, og vil ha begrenset synlighet. Foreslåtte 

nybygg vil i sin helhet ikke være synlig fra Søndre Torg. De nærmeste naboene i 

Bryggerigården boligsameie protesterer mot fraviket fra byplanens høydebegrensning. Etter 

rådmannens vurdering vil konsekvensene med inntrukket sjette etasje være omtrent 

tilsvarende fem etasjer. Noe av grunnen til dette er at ny Citygård vil ha fem synlige etasjer 



mot offentlig byrom i Kirkegata (se mer om dette i rådmannens vurdering – Hensynet til 

omkringliggende bebyggelse).   

 

Planforslaget består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse  

- Illustrasjonsplan 

- Illustrasjoner til regulering, datert 14.05.2020. 

- Kvalitativ og estetisk beskrivelse av illustrasjoner til regulering, datert 18.05.2020. 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse 

- Andre vedlegg 

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Nøkkelopplysninger 

Forslagsstiller  Hotell Service AS, som eies av Siv.ing MNIF Jan Solberg AS, 

Snubbdalen AS og Tronrud eiendom AS. 

Fagkyndig plankonsulent LINK arkitektur AS 

Eieropplysninger  Gnr/bnr Beskrivelse Hjemmelshaver 

318/97 Hotellet Service Hotell AS 

318/429 Citygården City Gården AS 

318/499 Sentrumskvartalet 

(Adresse: Hønefoss 

bru 1C) 

Tronrud Eiendom 

eier de berørte 

seksjonene 

318/431 (under 

bakken) 

Hønefoss Sparebank 

(Adresse Søndre 

Torv 3) 

Hønefoss 

Sparebank  

318/96 og 

318/427 

Kirkegata, og 

gangvei mellom 

Sentrumskvartalet og 

eksisterende 

parkeringsareal til 

hotellet felt SGG) 

Ringerike kommune 

 

Plantype Detaljregulering 

Arealstørrelse Vertikalnivå 1 (under bakken) = 6171 m2 

Vertikalnivå 2 (over bakken) = 3385 m2 

Utnyttelsesgrad BH (hotellet) 8590 m2 

BKB 1 (Citygården) 3800 m2 

Bestemmelsesområde #1: 11 m2 
 

Høydebegrensning BH  Kote +98 

BKB 1 Kote +104,5 

Bestemmelsesområde #1: Kote +85,5 
 

Leilighetsstørrelser Det er totalt 30 leiligheter (alle 2-4 roms). 

6 av disse er på mellom 30 og 50 m2, 9 på mellom 80 og 100 

m2, og 4 på over 100 m2. Resterende 11 er på mellom 50 og 80 



m2. 

Parkering Bil: 

Felt BKB1: Boenhetene får 17 plasser (0,5 plasser per boenhet 

under 100 m2 og 1 plass per boenhet på eller over 100 m2). 

Næringsarealene i 1.etg får 3-4 plasser (0,5 pr. 100 m2). 

Felt BH: Det opparbeides det 25 plasser. 

Sykkel: 
Felt BKB1: Boenhetene: 60 plasser (2 plasser per boenhet). 

Næringsarealene i 1.etg: 6-7 plasser (1 plass per 100 m2) 

Felt BH: 11 plasser (minimum 30 % per ansatt). 

 

Dagens situasjon 

Eksisterende bebyggelse i planområdet er hotellbebyggelse i øst, og Citygården i vest. 

Planområdet fremstår i dag som lite og dårlig utnyttet, det består av mye bakgård og 

parkerings- og bakevjearealer. Dagens hotell, Scandic, er på 5 etasjer og er trukket ut mot 

Kirkegata, mens Citygården er 2 etasjer og trukket skjevt inn fra gatesnittet. Særlig 

Citygården fremstår som en sentrumstomt der bebyggelsen har uryddig og lite bymessig 

kontakt mot Kirkegata. Hotelleiendommen har et større parkeringsareal som bør utnyttes 

bedre for å imøtekomme kommunens ambisjon om sentrumsvekst og transformasjon. 

 

På arealene mellom Citygården og Bryggerigården (på eiendommen tilhørende Citygården) 

har Bryggerigården rett til å benytte felles bakgård til varelevering, flytting, vedlikehold, mm. 

Tinglyste erklæringer og rettigheter vil gjelde i byggeperioden og ved ferdig bygg. 

 

Gjeldende reguleringsplan 

Planområdet er i dag regulert i plan 431 Områderegulering Hønefoss (byplan) til 

sentrumsformål (felt BS10) og hotell/overnatting (felt BH1). 

 

 
Illustrasjon 2: Planforslagets planavgrensning er vist med svart stiplet linje. 

 



Byplan, vedtatt 05.09.2019, er en områderegulering med overordnede rammer og føringer for 

videre detaljreguleringer. Hensikten med byplanen er at den skal legge til rette for framtidig 

utvikling og vekst i Hønefoss sentrum. Sentrum skal styrkes og utvikles med god kvalitet og 

estetikk, og med et tett sentrum med gater og møteplasser der gående prioriteres. 

Planforslaget er i tråd med byplanens maksimale retningsgivende utnyttingsgrad.  

 

Både innenfor byplanens felt BS10 og BH1 foreslås det høyder som overstiger byggehøydene 

regulert i byplanen:  

 Byplanens felt BS10 (ny Citygård): Det foreslås en inntrukket sjette etasje (maks. 

gesimshøyde kote + 98), denne etasjen overstiger byplanens høydebegrensning (kote 

+ 95). 

 Byplanens felt BH1: Ny hotellfløy foreslås med åtte etasjer (i tråd med byplanens 

hensikt), men det er behov for 1,5 meter (maks. gesimshøyde kote +104,5) mer for å 

få til disse åtte etasjene. Dette på grunn av tekniske krav. Byplanens 

høydebegrensning er på kote +103.  

 

Planområdet grenser til hensynssone for bevaring av kulturmiljø; Bryggerigården, 

Sparebankbygget, Rutebilgården og Søndre torv med mer ligger innenfor sona.  

Deler av planområdet ligger innenfor faresone for ras- og skredfare, bestemmelsenes §§ 

3.1.9, 10.1.1 og 10.1.2 gjelder.   

 

Byggeplanene 

Hotellet vil øke sin kapasitet fra dagens 82 rom med 110 %, og også kapasiteten når det 

gjelder servering og konferanse. Nybygget bygges sammen med eksisterende hotellbygg og 

kobles fysisk sammen med Sentrumskvartalet med en overbygning/gangpassasje over 

gangveien mellom Sentrumskvartalet og dagens hotellparkering (felt SGG). Slik kan 

konferansekapasiteten økes ved sambruk av kinosalene.  

 

Dagens Citygård rives og erstattes med nytt sentrumsbygg, hvor 1. etasje (620 m2) reguleres 

til forretning/tjenesteyting (publikumsretta virksomhet). Inntil 100 m2 ønskes benyttet til 

lagervirksomhet, dette for å ivareta leietakere i eksisterende Citygård og sikre noe fleksibilitet 

i forhold til at arealene ikke blir stående tomme. Eventuelle lagerarealer kan ikke plasseres 

mot Kirkegata eller gatetunet (felt SGT). Fra 2. etasje og til og med inntrukket 6. etasje skal 

det være leiligheter, illustrasjonsprosjektet viser 30 boenheter. Bryggerikjellerne skal bevares. 

Hovedvolumet plasseres over 20 meter fra svalgangen til Bryggerigården, noe som skaper et 

stort, luftig rom mellom Bryggerigården og Citygården. 

 

Oppstart av planarbeid og uttalelser til planoppstart 

Fagkyndig plankonsulent varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev/ e-post 13. og 14. januar 2020, og kunngjorde det i 

Ringerikes Blad 15. januar 2020, samt på kommunens nettsider.  

 

Det er i etterkant varslet to utvidelser av planområdet. Ingen av disse ble vurdert å berøre 

fagmyndighetenes ansvarsområde eller allmennheten, og ble derfor kun varslet ved brev 

direkte til berørte parter (jf. planbeskrivelsen kap. 3.1).  

 

Det kom inn totalt 15 uttalelser/merknader. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene 

er referert og kommentert i vedlegg 9 til saken.  



De fleste er fra fagmyndighetene, HRA og Den Norske Kirke. Det er mottatt nabomerknader 

fra Bryggerigården boligsameie, kommunens eiendomstjeneste (biblioteket), Hønefoss 

Sparebank, Kirkegata 7 ANS (Thoresenparkeringa) og Boligsameiet for adresse Hønefoss 

Bru 1D (vis a vis Rutebilgården).  

 

Merknadene fra naboene omhandler samlet sett temaene:  

• Utnyttelse og høyder som går utover byplanenes rammer 

• Frarøvelse av den frie sikten og sol for omkringliggende bebyggelse 

• Innsyn fra ny bebyggelse 

• Rettigheter i felles bakgård mellom Bryggerigården og Citygården  

• Støy og uro fra nye virksomheter 

• Tilgjengelighet for brannvesen 

• Kaos allerede i dag ved utkjøring fra parkeringshuset under Sentrumskvartalet 

• Planavgrensning, hvorvidt Kongens gate og Kirkegata skal reguleres i denne planen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I tråd med byplanen og kommuneplanens samfunnsdel tilrettelegger detaljreguleringen for 

næring og boliger innenfor sentrumskjernen. Ringerike skal vokse mye i tiden som kommer, 

og både boliger og næring underbygger ønsket om en attraktiv, levende og livskraftig 

sentrumskjerne. Planen sikrer muligheten til videre utvikling og vekst for eksisterende hotell.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området avsatt til sentrumsformål.  

 

Områderegulering Hønefoss 

Byplan (plan 431) vedtatt 05.09.2019, er gjeldende områderegulering med overordnede 

rammer og føringer for detaljreguleringer.  

 

Juridiske forhold  

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

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven er oppfylt.  

 

Se hele redegjørelsen i planbeskrivelsen kap. 7.7.  

Eksisterende kunnskapsgrunnlag er benyttet. Det er ikke funnet opplysninger som gir noen 

grunn til undersøke området nærmere og føre-var-prinsippet tillegges derfor liten vekt. På 

dette kunnskapsgrunnlaget er det vurdert som lite sannsynlig at det foreligger risiko for 

alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Den samlede belastning av plangrepet 

vurderes som liten, da området allerede er tett bebygd med lite grønnstruktur.  

 

Det vil, i tråd med byplanen og kommunens retningslinje for overvannshåndtering, tilføres 

mye ny grønnstruktur i planområdet, både i form av grønne og blågrønne tak og 

grønnstruktur i gatetunet (felt SGT) mellom nybyggene. Trerekka langs Kirkegata foran 

eksisterende hotell reguleres til bevaring og skal sikres fysisk i anleggsperioden.  

 



Jordlova 

Planforslaget medfører ikke omdisponering av dyrka eller dyrkbart areal. 

 

Økonomiske forhold 

Plansaksbehandling 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Teknisk infrastruktur og vei 

Som det kom fram i arbeidet med byplanen er det mange veier i sentrum som har gammel og 

utslitt teknisk infrastruktur i bakken, og med for dårlig kapasitet. I Kirkegata skal kommunen 

bytte vann- og avløpsledninger, separere overvann fra svartvann (avløp), og legge en stor 

overvannsledning fra Søndre torv til Kongens gate. 

 

I denne forbindelse vil Kirkegata opparbeides som gate mellom Kongens gate og 

Kvernberggata, og som torg mellom Kvernberggata og Søndre torv (felt ST1). 

 

Kommunen vil prosjektere og bestille ny teknisk infrastruktur og ny opparbeidelse av 

Kirkegata, men det er naturlig at tiltakshavere innenfor planområdet bidrar gjennom 

refusjonsavtale. 

 

Som en del av byggesøknaden vil det bestemmes hvor planområdet skal koble seg til for VA-

forsyning, og hvor påslipp av overvann kan tillates (jf. kommunens retningslinjer for 

overvannshåndtering).  

 

Prinsipielle avklaringer 

Beslutning om oppstart ble gjort administrativt, da planinitiativet i hovedsak var i samsvar 

med gjeldende områderegulering Hønefoss (plan 431).  

 

Parkering 

Hotellet utløser krav til 43 biloppstillingsplasser, 25 av disse vil opparbeides i underjordisk 

garasjekjeller i planområdet. Byplanen åpner for at rådmannen kan vurdere en lavere 

parkeringsdekning, mot at resterende biloppstillingsplasser frikjøpes.  

 

Forslagsstiller ønsker å sikre alle de 18 resterende plassene med langsiktige leiekontrakter i 

Sentrumskvartalet, under henvisning til at forholdene ligger godt til rette for sambruk da det 

er overkapasitet i Sentrumskvartalet.  

 

Rådmannen vil i stedet foreslå at: av resterende plasser vil 9 plasser foreslås frikjøpt og 9 

plasser foreslås sikret gjennom langsiktige leiekontrakter i Sentrumskvartalet. Dette må ses i 

sammenheng med at det er viktig å bygge fond for parkeringshus siden det med byplanen er 

åpnet for å regulere og bygge ut overflateparkeringene i Hønefoss sentrum. 

 

Dette tar en ikke stilling til ved førstegangsbehandling av aktuell detaljregulering, men det vil 

fremmes en egen politisk sak for å få et vedtak om forholdet, da det er av prinsipiell karakter. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 



Plangrepet 

Planforslaget medfører at deler av felt BS10 (Citygården) reguleres sammen med felt BH1 

(hotellet). Utviklingen av arealene bør ses i sammenheng blant annet fordi det ønskes 

opparbeidet felles parkeringsanlegg under bakken, og for å sikre nye byrom og 

sammenhenger og opprydding i et rotete område. 

 

Foreslått plangrep imøtekommer byplanens krav om kvartalsstruktur. Ny Citygård med sin 

plassering tilfører bedre bymessig kontakt mot Kirkegata da det blir en sammenhengende 

bebyggelseslinje mot fortauet for all bebyggelse på nordsiden av Kirkegata.  

 

Med et større sydvendt gatetun mellom hotellet og ny Citygård imøtekommes ønsker om 

tilrettelegging for møteplasser og byliv (Hotelltorget). Gatetunet åpner opp for en bred 

passasje fra Kirkegata til Brutorget. Hotellet og næringsarealer i Citygårdens 1. etasje, samt 

innganger til boligene ut mot gatetunet inkludert sykkelparkering, bidrar til aktivisering av det 

nye byrommet.  

 

Varelevering og renovasjon plasseres på gatetunet (felt SGT), men forslagsstiller har en 

intensjon om at dette skjer i regulerte tidsrom. Gatetunet vil opparbeides på en måte som ikke 

tillater høy fart, universelt utformet, og gående og syklende vil prioriteres. Mindre trafikk 

sikres i passasjen også gjennom at Sparebankbyggets parkeringskjeller får atkomst via 

underjordisk garasjekjeller i planområdet. 

 

Bebyggelsesstruktur, arkitektur og estetikk  

Inntil Kirkegata har ny Citygård en slank framtoning (se illustrasjon 3). Mot Kongensgate har 

nytt hotellbygg det samme, og sammen med eksisterende hotell og mellombygg mellom disse 

er høydene mot Kongens gate varierte (se illustrasjon 4). I dette området er det ganske 

volumiøse bygninger i dagens situasjon. At bebyggelsen framstår med varierte men korte 

fasadelengder ut mot offentlige byrom er i tråd med byplanen (§ 4.14 e)). 

 

 
Illustrasjon 3: Snitt fra Kirkegata viser fra venstre mot høyre: Bryggerigården, ny Citygård og eksisterende 

hotell med ny hotellfløy bak. 



 
Illustrasjon 4: Snitt fra Kongens gate viser fra venstre mot høyre: eksisterende hotell, ny hotellfløy og 

Sentrumskvartalet.  

 

Hotellets toppetasje har en større tilbaketrukket terrasse mot vest/nordvest slik at 

tyngdepunktet i toppetasjen ligger mot Kongensgate i henhold til overordnede føringer. For å 

oppnå et lettere uttrykk, et bedre visuelt uttrykk og en mer dempet fjernvirkning er 

toppetasjen også tilbaketrukket på østsiden. 

  

Se Illustrasjoner til regulering datert 14.05.2020 og Kvalitativ og estetisk beskrivelse av 

illustrasjoner til regulering datert 18.05.2020. 

 

Bestemmelsenes § 3.1.2 Hovedgrep sikrer at bebyggelsens fasadeinndeling, materialbruk, 

farger og detaljutforming skal være i henhold til hovedgrepene i de ovennevnte dokumentene. 

 

Byplanens § 4.14 n) tillater heisoppbygg på 3 meter over maksimal gesimshøyde. Med 

planforslaget foreslås en høyde på 4 meter. Dette på bakgrunn av at heisoppbygg i henhold til 

forskriftskrav skal ha en sikkerhetssone som gjør at oppbygget blir netto 3,6 m over siste 

stopp + konstruksjon/isolasjon, dvs. 3,95 m over gesims. Rådmannen er positiv til fraviket da 

forskriftskrav må følges.  

 

Byplanens § 4.14 o) medfører at lokaler på gateplan skal ha en innvendig romhøyde på minst 

4 meter. Kravet er aktuelt for bruksarealer i 1. etasje på ny Citygård. I forslaget til 

detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet har rådmannen vært positiv til en mulighet 

for å gjøre unntak fra kravet (bestemmelsenes § 3.1.3). Dette på bakgrunn av at det er uklart 

om 4 meter kan tilfredsstilles på grunn av de bevaringsverdige Bryggerikjellerne, og i tillegg 

for å sikre universell utforming i hovedløsningen på serveringsarealet mot Kirkegata. 

 

Hensynet til bevaringsverdig bebyggelse  

Fasadehøydene mot Kirkegata er tilpasset høydene i Bryggerigården og Scandic for å et 

enhetlig volumuttrykk i kvartalet fra Kirkegata og perspektivisk fra Søndre Torg. 

Nybyggene vil ikke være synlige fra Søndre torv, med unntak av når du ser nedover 

Kirkegata, jf. illustrasjon 5.  

 



 
Illustrasjon 5: Fra Søndre torv mot Kirkegata, fra              Illustrasjon 6: Ny Citygård sett fra Kvernberggata 

venstre mot høyre: Bryggerigården, ny Citygård og hotellet 

 

Fasadematerialene vil samspille med omkringliggende murale uttrykk i tegl og puss for å 

tilpasse seg materialiteten i Bryggerigården, Sparebankbygget og Rutebilgården som ligger i 

hensynssone bevaring kulturmiljø. 

 

Fasadematerialene vil innenfor planområdet være tegl, puss, tre og glass.  

Varm sandfarget tegl er gjennomgående for Citygården, og glass i første etasjes næringsarealer 

mot Kirkegata og hotelltorget. Mot Bryggerigården foreslås lys gjennomfarget puss både for å 

spille opp mot pussfasaden i Bryggerigården og for å maksimere lysforholdet mellom gårdene. 

Mot Kirkegata og Bryggerigården tilpasses fasadene ved å ta opp i seg elementer fra 

Bryggerigården (se Kvalitativ og estetisk beskrivelse av illustrasjoner til regulering). Det vil 

bli brukt trematerialer i deler av inntrukket 6 etasje, ved balkongene og ved inngangspartiene til 

boligbygget.  

 

Hotellnybygget vil ha en god del glass i de nedre etasjene, og mot Sentrumskvartalet mørk 

tegl/ puss, ellers tegl. 8 etasje er tilbaketrukket og tenkes oppført i et lettere uttrykk, 

hovedsakelig tre og glass.    

 

Rådmannen mener at prosjektet viser en god estetisk utforming og tilpasning til 

bevaringsverdig bebyggelse i vest.  

 

Bebyggelsens høyder 

Både innenfor felt BKB1 (Citygården) og BH (hotellet) foreslås det høyder som overstiger 

byggehøydene regulert i byplanen.  

 

Detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet vil erstatte byplanen for arealet den 

omfatter, da de begge er reguleringsplaner.   

Det er i byplan gitt overordnede rammer for videre detaljreguleringer. Bak byplanens 

bestemmelser ligger det hensyn som skal ivaretas. Det er først ved behandling av 

detaljreguleringer (for konkrete prosjekter) at det kan gjøres en planfaglig vurdering av 

hvordan hensynene bak overordnete rammer (byplanen) kan ivaretas.  



 

BKB1 (ny Citygård) 

Med planforslaget foreslås en inntrukket sjette etasje på ny Citygård (maks. høyde kote + 

98), denne etasjen overstiger byplanens høydebegrensning (kote + 95). Etasjen er trukket ca. 

7 meter inn fra underliggende fasadeliv mot gata. 

 

Det vil være fem synlige etasjer mot offentlig byrom i Kirkegata, det samme når du står på 

Søndre torv og ser nedover Kirkegata, se illustrasjon 5 (over). En sjette inntrukket etasje vil 

ha begrensete konsekvenser utenfor planområdet. Boligbyggets bakre høyder inklusive heis 

og trapp til felles takterrasse vil i sin helhet ikke være synlig fra Søndre Torg.  

 

 
Illustrasjon 7: Ny hotellfløy til venstre og ny Citygård til høyre.  

 

Rådmannen er enig i forslagsstillers vurdering av foreslått høyde. Ny Citygård er et 

«infillprosjekt» for å få til en enhetlig kvartalstruktur, nybygget tilpasses høydene mot 

offentlig rom i Kirkegata, men innad i kvartalet tåler en høyere bebyggelse. Med seks etasjer i 

bakkant får man en nedtrapping mot Kirkegata og fra ny hotellfløy mot Bryggerigården. 

 

 
Illustrasjon 8: Ny Citygård med inntrukket sjette etasje til venstre og med fem etasjer til høyre. 

 

Felt BH – Hotell/overnatting 

Med planforslaget foreslås ny hotellbebyggelse som overstiger byplanens høydebegrensning. 

Bygget er planlagt med åtte etasjer, hvilket er i tråd med byplanen, men det er behov for 1,5 

meter mer for å få til disse åtte etasjene. Byplanens høydebegrensning er på kote +103 mens 

planforslaget foreslår 104,5.  

 

Hotellnybygget vil i sin helhet ikke være synlig fra Søndre Torg, jf. illustrasjon 7 (over).    

 

Rådmannen vurderer foreslått høyde som et mindre fravik fra byplanen, det vises til at det 

først er nå ved prosjektering av nybygget at man får en vurdering av høydebegrensningene i 

byplan. Byplanen mente å åpne opp for åtte etasjer, hvilket planforslaget overholder. 

Konsekvensene for omkringliggende arealer er begrensete med økning på 1,5 meter.  

 



Hotellets toppetasje har en større tilbaketrukket terrasse mot vest/nordvest slik at 

tyngdepunktet i toppetasjen ligger mot Kongensgate i henhold til overordnede føringer i 

byplanen. For å oppnå et lettere uttrykk, et bedre visuelt uttrykk og en mer dempet 

fjernvirkning er toppetasjen også tilbaketrukket noe på østsiden mot Kongens gate.  

Forslagsstiller har redegjort for at ytterligere nedtrapping mot vest ikke lar seg gjennomføre 

da all vertikalkommunikasjon, heis/trapp, nødvendigvis må ligge her. Heis/trapp er 

innbygget/integrert i toppetasjen for å dempe høyden.  

Byplanens krav om trapping vestover vurderes av rådmannen som ivaretatt i tilstrekkelig 

grad.  

 

Parkering og kjøreatkomst  

Parkeringskravet dekkes i underjordisk garasjekjeller innenfor planområdet. Garasjekjelleren 

vil ha atkomst fra Tippen via Sentrumskvartalets parkeringsgarasje og sikres med tinglyst 

erklæring. Sparebankbyggets parkeringskjeller får også atkomst hit via underjordisk 

garasjekjeller i planområdet. 

 

Boligene får biloppstillingsplasser i henhold til minimumskravet i byplanen, det samme gjelder 

næringsarealene i 1. etasje i ny Citygård. Hotellet utløser krav til 43 biloppstillings-plasser, 25 

av disse vil opparbeides i underjordisk garasjekjeller i planområdet. Byplanen åpner for at 

rådmannen kan vurdere en lavere parkeringsdekning, mot at resterende biloppstillingsplasser 

frikjøpes.  

 

Krav til sykkelparkering dekkes, noen på overflaten i nærheten av innganger (de fleste 

overdekket), resten under bakken. 

 

Bomiljø/ bokvalitet 

Leilighetssammensetning i ny Citygård (byplanens § 4.7) 

Med totalt 30 leiligheter (alle 2-4 roms) derav 6 stk. (20 %) på mellom 30 og 50 m2, 9 stk. 

(37 %) på mellom 80 og 100 m2, og 4 stk. (13%) på over 100 m2 (resterende 11 på mellom 

50 og 80 m2), sikrer leilighetssammensetningen variasjon i tråd med byplanen.  

 

Lekeplasser og uteoppholdsarealer (byplanens § 17) 

Planforslagets felt BKB1 er illustrert med 30 leiligheter. Planforslaget gir mulighet for ca. 350 

m2 felles uteoppholdsareal fordelt på tak over næringsarealene i 1. etasje inn mot 

Bryggerigården og over øverste tak. Med 30 boenheter er kravet jf. byplanens § 4.17 på 300 

m2. De av byplanens krav som ikke kan tilfredsstilles er andel felles uteoppholdsareal på 

terreng, lek på terreng, og at det ikke vil være nok soltilgang på lekeareal. 

 

Det er begrenset areal til videre utvikling med bybebyggelse innenfor planområdet. Området 

er regulert med høy utnyttelse i byplanen, og ubebygde arealer må betjene både hotell og ny 

sentrumsbebyggelse. Det er derfor ikke egnede arealer på bakkeplan til lek, som 

områdereguleringen stiller krav om. Noen områder innenfor den tetteste sentrumskjernen vil 

ved fortetting ikke kunne få egnede arealer på bakkeplan til lek, det er for øvrig kort avstand 

til lekeplassen på Søndre torv (ca. 100 meter). 

 

Rådmannen har vurdert at felles takterrasse på taket av næringsarealene 1. etasje (jf. 

illustrasjonsplanen) likevel bør opparbeides med noe leke-muligheter for de minste barna. Slik 

det er plassert vil det være beskyttet mot vind, trafikk, forurensning og støy, men ikke få 

direkte sollys minst 5 timer ved jevndøgn. Arealkravet og avstandskravet tilfredsstilles. 



Lekeplassen på Søndre torv er tilgjengelig via gatetun og fortau til torget. For de større barna 

er det kort avstand til Livbanen, Søndre park og framtidig leke- og oppholdsareal ved 

Ringerike VGS.  

 

Planen har også bestemmelser som sikrer opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for 

boligene.  

 

Barn og unge taper ikke noe lekeareal eller potensielt lekeareal som følge av 

reguleringsplanen.  

 

Støy (byplanens §§ 3.1.6 og 9 (avviksområde)) 

Planforslaget tilfredsstiller byplanen. Alle boenheter får en stille side. Boenheter mod sydøst 

innenfor felt BKB1 er avhengig av tiltak – f.eks. tette rekkverk på balkong for å tilfredsstille 

kravene. Uteoppholdsareal på takterrasse over øverste tak innenfor felt BKB1 må også ha 

tiltak – f.eks. tette rekkverk. 

 

Luftkvalitet (byplanens §§ 3.1.7) 

Luftkvalitet kan til tider være en utfordring generelt for Hønefoss sentrum, og også for 

boliger innenfor felt BKB1. Resultatet fra målinger ved Hønefoss skole vurderes langt på vei 

å være representativ for planområdet, se vedlagt overordnet vurdering av luftkvalitet 

tilhørende planforslaget.  

Ønsket om fortetting med boliger i Hønefoss sentrum er stadfestet med byplanen.  

Enkelte av boenhetene vil ligge innenfor gul sone for støy og kanskje for luftforurensning. 

Det tas ekstra hensyn ved plassering av private uteoppholdsarealer på balkong for de fleste 

boenhetene og deler av felles uteoppholdsareal. I tillegg ved bestemmelse som sikrer at 

luftinntak plasseres vekk fra forurensningskilden, og krav til balansert mekanisk ventilasjon. 

Det er også sikret i bestemmelsene til detaljreguleringen at det med søknad om 

igangsettingstillatelse skal følge en redegjørelse for støv og støy, og begrensning av eksos- og 

støvbelastning i anleggsperioden, jf. T-1520. 

 

Klima og miljø 

Overvannshåndtering (byplanens § 4.8) 

Det meste av overvannet skal ivaretas naturlig. Avhengig av infiltrasjonskapasiteten er det 

behov for mer eller mindre fordrøyningsvolum. Dette undersøkes mer før sluttbehandling av 

planforslaget. Planforslaget sikrer blågrønne tak og flater, samt bruk av vegetasjon og andre 

planter på gatetun og langs fortau, jf. bestemmelser og illustrasjonsplan. jf. også Notat: 

Teknisk infrastruktur: vann avløp og overvann (klimafaktor 1,4 er benyttet). Vegetasjonen og 

blågrønne strukturer fungerer i tillegg som opplevelseskvalitet og stimulerende for 

naturmangfoldet og pollinerende insekter. 

 

Grunnforurensning (byplanens § 3.1.1) 

Det er avdekket grunnforurensning i planområdet (glassfylling fra gammel 

bryggerivirksomhet). Bestemmelsene til detaljreguleringen sikrer at tiltaksplan skal være 

godkjent av kommunen før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse eller 

terrenginngrep, og at sluttrapport skal være godkjent før det kan gis midlertidig 

brukstillatelse. 

 

Oppvarming (byplanens § 4.18) 



Reguleringsbestemmelsene sikrer at enhver tids gjeldende «Forskrift om vedtekt om 

tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Hønefoss», gjelder for planområdet. Bebyggelsen 

utløser krav til tilknytning. Med søknad om rammetillatelse skal det omtales tiltak for å 

redusere klimagassutslipp og lokal luftforurensning i anleggsperioden, herunder skal det som 

hovedregel benyttes fossilfri oppvarming i anleggsperioden. 

 

Hensynet til omkringliggende bebyggelse  

Området er regulert med høy utnyttelse og høyde i byplanen, på samme måte som tilliggende 

eiendommer (Sentrumskvartalet, Brutorget osv.). Det er mottatt nabomerknader. Tre av 

disse er i noen grad berørt av planforslagets bebyggelse.  

 

Bryggerigården boligsameie 

I sin merknad til oppstart av planarbeid er naboene i Bryggerigården opptatt av at byplanens 

høydebegrensning overholdes. Dette begrunner de med at de med vedtatt byplan var trygge 

på at det nå var endelig avgjort at det ikke skulle bygges med mer enn fem etasjer.   

 

Rådmannen viser til at detaljreguleringen, som vil erstatte byplanen, har samme prosesskrav 

som byplanen. Naboene i Bryggerigården har anledning til å vurdere konsekvensene for seg 

selv av et konkret detaljprosjekt som foreslås gjennom forslag til detaljregulering.     

 

Beboerne er bekymret for de konkrete konsekvensene av en inntrukket 6. etasje, som 

sol/skygge, innsyn og utsikt.  

 

Vi er i en tett bysituasjon og en kan ikke forvente at hensynet til utsikt kan veie mer enn 

hensynet til fortetting i samsvar med målene i byplanen og kommuneplanens samfunnsdel. 

Når det gjelder innsyn, så blir det trolig liten forskjell på fem og seks etasjer.  

 

Mottatt sol- og skyggeanalyse viser at Bryggerigårdens østfasade (svalgangsløsningen hvor 

leilighetenes inngang befinner seg) ikke berøres av skygge fra ny Citygård ved 

sommersolhverv (23. juni). Ved vår og høstjevndøgn (21. mars og 21. september) blir det 

skygge her fra ny Citygård tidlig på morgenen, men denne er borte lenge før kl. 12:00 midt på 

dagen. Ellers berøres ikke Bryggerigården med hensyn til skygge. Det er ikke dokumentert 

hvor mye mer skygge denne fasaden får med inntrukket sjette etasje enn med fem etasjer.  

 

Samlet sett vil, etter rådmannens vurdering, konsekvenser av inntrukket 6. etasje når det 

gjelder innsyn være små sammenlignet med 5 etasjer. Når det gjelder skygge fra ny Citygård 

vil det trolig være liten forskjell mellom inntrukket 6. etasje og 5 etasjer, og det vil dreie seg 

om tidlig på morgenen.  

 

Biblioteklokalene i Sentrumskvartalet 

Merknaden er knyttet til tap av utsyn, innsyn, sol og dagslys.  

Med ny hotellfløy i 6 meters avstand, vil bibliotekets lokaler berøres i forhold til dagslys og 

utsyn. Som følge av innspillet fra sameiet ved oppstart av planarbeid ble ny hotellfløy mot 

bibliotekshjørnet trukket godt innenfor byggegrensen mot Kongens gate (ca. 2 meter). Dette 

gir bedre utsyn og bedre lys inn i vinduet på bibliotekshjørnet. 1. etasje på hotellet mot 

bibliotek er en høy konferansesal. Fasaden mot bibliotekshjørnet blir tett, med unntak av en 

smal stripe glass høyt i konferansesalen. Det sikrer at det ikke oppstår nevneverdig sjenanse 

mellom funksjonene på hver sin side av gangveien.  

 



Boligsameiet med adresse Hønefoss Bru 1D (vis a vis Rutebilgården) 

Et fåtall av leilighetene er bare så vidt berørt av planforslaget når det gjelder skygge.  

Planområdet får en oppgradering estetisk sett, slik at tap av utsikt begrenser seg til 

eksisterende Citygård og himmel.  

Borettslaget erfarer at det allerede i dag er kaos ved utkjøring fra parkeringshuset under 

Sentrumskvartalet. Rådmannen har ikke kjennskap til noen oppstuving på Kongens gate i 

forbindelse med innkjøring til parkeringshuset i Sentrumskvartalet. Man må forvente i en by 

at en tidvis må vente på grønt lys for å komme seg ut på offentlig vei.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Planforslaget utløser ikke krav til konsekvensutredning. Siden planforslaget berører viktige 

og identitetsskapende kulturminner og kulturmiljø i Hønefoss (av nasjonal, regional og lokal 

verdi), stiller kommunen krav til at dette hensyntas, og at konsekvenser for kulturminner og 

kulturmiljø skal utredes og beskrives som del av planbeskrivelsen.  

 

Rådmannen mener at prosjektet viser en god estetisk utforming og tilpasning til 

bevaringsverdig bebyggelse i vest. Jf. planbeskrivelsen og Kvalitativ og estetisk beskrivelse 

av illustrasjoner til regulering datert 18.05.2020. 

 

Deler av planområdet inngår i H310_2 – faresone for ras- og skredfare i gjeldende 

områderegulering for Hønefoss (plan 431). Forslagsstiller vurderer områdestabiliteten som 

tilfredsstillende. Dokumentasjonen det vises til (vedlagt) er eldre geotekniske rapporter. 

Forholdet er omfattet av ROS-analysen og redegjort for i planbeskrivelsens kap. 5.14.  

Kommunen har, i tråd med byplan, stilt krav til forslagsstiller om at geoteknisk fagkyndig må 

redegjøre for hvordan sikkerheten i TEK 17 § 7-3 kan ivaretas. NVE vil ved offentlig 

ettersyn bes om å gjøre en vurdering av hvorvidt eksisterende geotekniske rapporter 

dokumenterer om områdestabiliteten er tilfredsstillende. Dersom det ikke er avklart, vil 

forslagsstiller før sluttbehandling måtte dokumentere at sikkerheten i TEK 17 § 7-3 er 

ivaretatt. Eventuelle avbøtende tiltak må sikres i plankartet og bestemmelsene.  

 

Rådmannen anser ellers at utredningsplikten også knyttet til risiko- og sårbarhetsanalyse er 

oppfylt. 

 

Bestemmelsene sikrer overvannshåndtering og håndtering av regnflom i tråd med byplan og 

kommunens retningslinjer for overvannshåndtering.  

 

Trafikksikkerhet ivaretas gjennom gode siktlinjer, belysning og gode ferdselsårer for myke 

trafikanter. Kirkegata vil opparbeides som gate mellom Kongens gate og Kvernberggata, og 

som torg mellom Kvernberggata og Søndre torv (felt ST1). Gatetunet skal opparbeides i 

henhold til godkjent utomhusplan. Det legges opp til gjennomgående kjøring for varelevering 

og renovasjon for å unngå rygging. 

 

Viser også til punktene om grunnforurensning og luftforurensning over.  

 

Samlet vurdering 

I tråd med byplanen og kommuneplanens samfunnsdel tilrettelegger detaljreguleringen for 

næring og boliger innenfor sentrumskjernen. Ringerike skal vokse mye i tiden som kommer, 

og både boliger og næring underbygger ønsket om en attraktiv, levende og livskraftig 

sentrumskjerne. Planen sikrer muligheten til videre utvikling og vekst for eksisterende hotell.  



 

Planområdet fremstår i dag som lite og dårlig utnyttet med mye grå bakgårdsarealer og lite 

bymessig kontakt med Kirkegata. Planforslaget tilrettelegger for bedre og mer bymessig 

utnyttelse gjennom åpen kvartalsstruktur som også sikrer nye byrom og tydeligere 

forbindelser. 

 

Prosjektet viser en god estetisk utforming og tilpasning til bevaringsverdig bebyggelse i vest, 

og tilrettelegger for nye møteplasser og byliv, og en bred passasje fra Kirkegata til Brutorget.  

 

Fravik fra gjeldende områderegulering er begrenset, og får etter rådmannens vurdering bare 

mindre konsekvenser for nabobebyggelsen.   

 

Detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet vil erstatte byplanen for arealet den 

omfatter, da de begge er reguleringsplaner. Det er i byplan gitt overordnede rammer for 

videre detaljreguleringer. Bak byplanens bestemmelser ligger det hensyn som skal ivaretas. 

Det er først ved behandling av detaljreguleringer (for konkrete prosjekter) at det kan gjøres 

en planfaglig vurdering av hvordan hensynene bak overordnete rammer (byplanen) kan 

ivaretas.      

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Planens hensikt
Hensikten med reguleringsplanen er å åpne for etablering av ny sentrumsbebyggelse med bolig og
næring der Citygården står i dag, og utvidelse av hotell på dagens parkeringsplass nord for hotellet.
Videre er h ensikten med pl anen å tilføre nytt byrom og ny gangforbindelse mellom Brutorget og
Kirkegata.

Rekkefølgebestemmelser (§ 1 2 - 7 nr. 1 0)

§ 1 . 1 Før igangsettingstillatelse gis
- Før det kan gis igangsettingstillatelse til etablering av tekniske anlegg som skal overtas av

kommunen, må tekniske planer være godkjent og avtale om overtakelse mellom kommunen
og utbygger foreligge.

- Før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse eller terrenginngrep, skal tiltaksplan for
forurensning være godkjent av kommunen.

§ 1 . 2 Før midlertidig brukstillatelse gis
- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet, skal

Kirkegata og ny teknisk infrastruktur under bakken være ferdig opparb eidet i henhold til
godkjent plan for samferdselsanlegg jf . § 4.1 og i henhold til godkjente tekniske planer.

- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet , skal felles
parkerings garasje felt SPH være opparbeidet .

- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet, skal det være
sikret atkomst gjennom eiendommen gnr/bnr . 318/499 for eiendommene gnr/bnr . 318/97,
318/429 og 318/431 ved tinglyst erklæring.
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- Før det kan gis midlertidig bruks tillatelse for bebyggelse innenfor planområdet, skal det være
sikret atkomst gjennom eiendommene g nr/bnr 318/97, 318/429 for eiendommen gnr/bnr
318/431 ved tinglyst erklæring.

- Før det kan gis midlertidig bruks tillatelse for bebyggelse i nnenfor planområdet skal gatetunet
felt SGT være opparbeide t i henhold til godkjent utomhusplan, jf. § 3.1.1 .

- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet , skal
overvannshåndtering være ivaretatt, jf. § § 2.4 og 3.1.1 .

- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor felt BKB1 , skal are aler til lek
og felles uteopphold være opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan, jf. § § 3.1.1 og
3.1.6.

- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor felt BK B1 , skal
støyskjermingstiltak være etablert , jf. § 3.1.6 .

- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet , skal
sluttrapport for tiltaksplan for forurensning være godkjent av kommunen.

Fellesbestemmelser for hele planområdet

§ 2.1 Universell utforming
- Bygninger og alle utomhusområder som skal være tilgjengelig for publikum, skal tilpasses

bevegelses - , orienterings - og miljøhemmede, slik at de kan benyttes av alle på like vilkår.
- Hensynet til universell utforming må avveies i forhold til kulturminnevern. Det skal tilstrebes

universell utforming med materialbruk tilpasset kulturminnet/omgivelsene.

§ 2.2 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks
stanses , og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen må va rsles, jf. kulturminneloven § 8 andre
ledd.

§ 2. 3 Blågrønn struktur
- Blågrønne løsninger skal blant annet gi økt opplevelseskvalitet, overvannshåndtering, ivareta

naturmangfold og klimatilpasning, og genere lt bidra til gode byroms - og uteromskvaliteter.
- E ksisterende trerekke mot Kirkegata reguleres til bevaring. I anleggsfasen skal trær som skal

bevares sikres med fysisk beskyttelse (jf.§ 2.5) .

§ 2.4 Overvannshåndtering og teknisk infrastruktur
- Takvann og o ver flate vann skal håndteres innenfor planområdet, og i tråd med kommunens

retningslinjer for overvannshåndt ering. Ved ekstremregn skal vannet ledes bort i trygge
flomveier.

- Takvann og o ver flate vann skal fordrøyes , og så langt det er mulig infiltreres, ved bruk av
blågrønne tak , permeable flater, åpne overvannsløsninger, regnbed og fordrøyningsanlegg .

- Innenfor planområdet skal det etableres til sammen 1 4 00 m2 blågrønne tak.
- F lerfunksjonelle løsninger skal etterstrebes, eksempelvis i form av plantekasser /bed med

fordrøyni ngsvolum eller vannspeil.
- Vegetasjonen skal tiltrekke seg pollinerende insekter.
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- Helhetlig plan for overvann shåndtering skal følge rammesøknaden (jf. § 3.1.1) , med
situasjonen på stedet og de konkrete hovedløsningene, jf. kommunens retnin gslinjer for
overvannshåndtering.

- Infiltrasjonskapasitet i terreng i Kirkegata og Kongens gate må undersøkes, og
fordrøyningsvolum beregnes og sikres i h elhetlig plan for overvannshåndtering som sendes
inn med rammesøknaden .

§ 2.5 Anleggsperioden
- Med søkn ad om rammetillatelse skal det omtales tiltak for å redusere klimagassutslipp og

lokal luftforurensning i anleggsperioden, herunder skal det som hovedregel benyttes fossilfri
oppvarming i anleggsperioden.

- Med søknad om igangsettingstillatelse skal det send es inn situasjonskart som viser:
o Plassering av riggområder og eventuelle boligbrakker med atkomst og parkering
o Kjøremønster for anleggstrafikk
o Midlertidige massedeponier og lagerplasser
o Masseregnskap
o Fysisk sikring av trær regulert til bevaring
o Redegjørelse for sikring av vegetasjon og terreng
o Redegjørelse for støv og støy , og begrensning av eksos - og støvbelastning i

anleggsperioden, jf. T - 1520.
- Med søknad om igangsettingstillatelse skal det redegjøres for hvordan det skal sikres trygge

gang - og sykkelforbindelser til skole, barnehage, sentrum, togstasjon og holdeplasser i en
midlertidig situasjon, og for hvordan eksisterende bebyggelse sikres atkomst i
anleggsperioden.

§ 2.6 Renovasjon og varelevering
R enovasjon og varelevering for felt BKB1 og B H skal plasseres på NIVÅ 2 /terreng.

Bestemmelser til arealformål

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

Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg (felt BKB 1, BKB2 og BH ) .

§ 3.1.1 Dokumentasjonskrav ved søknad om rammetillatelse (§ 12 - 7 nr. 4 )
- Målestokkriktige tverrsnitt med fasadeoppriss som viser alle fasader og takplan, med

koteh øyder for overkant dekke 1. etasje og overkant tak (alle tak). Fasadeopprissene skal vise
inndeling av fasader, materialbruk, farger og detaljering . Bygningsdeler som for eksempel
overdekning av inngangspartier o.l. skal også vises.

- U tomhusplan og redegjørelse for universell utforming av gatetun felt SGT (deriblant
materialbruk og detaljutforming ) , jf. § 2.1.

- Helhetlig plan for overvannshåndtering , jf. § 2.4.
- Redegjørelse for anleggsperioden , jf. § 2.5 . Deler av denne er det krav om først ved søknad

om igangsettingstillatelse, jf. § 2.5.
- Teknisk plan for samferdselsanlegg , jf. § 4.1.
- Utomhusplan i målestokk 1:500 skal sendes in n og godkjennes .
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Utomhusplanen skal ved rammesøknad vise:

- Nytt og eksisterende terreng .
- Stigningsforhold, terrengplanering og forstøtningsmurer med angitt høyde .
- Ny og eksisterende vegetasjon/ markdekke som skal bevares .
- Atkomster til planområdet og sporingskurve for varelevering og renovasjon.
- Areal for varelevering , renovasjon, utrykningskjøretøy og snøopplag .
- Plassering av : parkering (nivå 1) og sykkelparkering (nivå 1 og 2) .
- Kommunaltekniske anlegg (sluk, kummer og ledninger , og eventuelle pumpes tasjoner) .
- Disponering, utforming og materialbruk på gatetun og byrom .
- Naturlige løsninger for over vannshåndtering .

Følgende skal suppleres på utomhusplanen og godkjennes før det kan gis
igangsettingstillatelse:

- Møblering og belysning .
- Møblering av takterrasser for lek og felles uteopphold.
- Plassering av terrengforst øtninger, murer og trapper etc .
- Plantev alg .
- Utforming og plassering av skilt .

§ 3.1. 2 Utforming og omgivelseskvalitet (§ 1 2 - 7 nr. 1)

Hovedgrep
Bebyggelsens fasadeinndeling , materialbruk , farger og detaljutforming skal være i henhold til
hovedgrepene i dokumente ne:

- Illustrasjon er til regulering , datert 14.05.2020.
- Kvalitativ og estetisk beskrivelse av illustrasj oner til regulering, datert 18.05.2020.

Gjennomføring
Innen for planområdet skal utbyggingen prosjekteres og gjennomføres i ett byggetrinn.

Høyde
- Maksimal gesimshøyde framgår av plankartet for feltene BKB1 og BH .
- Tekniske installasjoner og heisoppbygg på tak tillates maks 4 meter over høyeste gesims.

Utnytting
- Maksimalt tillatt bruksareal framgår av plankartet.
- Bruksarealet skal regnes uten tillegg for tenkte plan.
- Bruksarealer som i sin helhet ligger under kote + 7 8 ,5 skal ikke medregnes.

Plassering og utforming
- Bebyggelse og anlegg skal utformes med høy visuell - og material kvalitet, og med et

helhetlig, harmonisk og tidsmessig arkitektonisk uttrykk.
- Bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser angitt i plankartet. Ulike høyde nivåer på

bebyggelsen innenfor byggegrensen er regulert med linjen regulert h øyde .
- Bebyggelsen skal ha flate tak.
- Boenheter med ensidig orientering mot nord og nordøst er ikke tillatt.
- Det tillates etablering av takterrasser.
- Takterrasser skal være tilbaketrukket fra øverste fasadeliv med minst 1 meter.
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- Tekniske installasjoner o g heisoppbygg skal utformes som en integrert del av bygningens
arkitektur.

- Eventuell trafo skal integreres i bygningsmassen .
- Balkonger og taklandskap skal utformes som en integrert del av bygningens arkitektur.
- Balkonger skal være integrert i bygningsformen, bidra til variasjon i fasadene og ikke

oppleves som visuelt dominerende eller sjenerende.
- Rekkverk og støyskjerm på balkonger og takterrasser skal være transparente.
- Balkonger og andre bygningsdeler tillates ikke utkraget over fortau langs Kirkegata.
- Svalgangsløsninger tillates ikke ut mot Kirkegata eller Kongens gate.
- Tekniske innretninger, som lyssetting, skilt og reklame skal gis en diskret utforming og ha en

plass ering, materialbruk og fargevalg som harmonerer med områdets karakter og tradisjon.

§ 3.1 .3 Handel og næring
- Bruksarealer mot Kirkegata skal henvende seg til Kirkegata og ha kundeatkomst herfra.
- For bruksarealer i 1. etasje skal kundeatkomst til den enke lte virksomhet være direkte fra

terreng , på alle fasader.
- Kundeatkomst til eventuell bevertning og tilhørende uteservering skal plasseres mot

Kirkegata eller gatetunet (felt SGT).
- Bruksarealer på gateplan skal innenfor felt BKB1 ha en innvendig romhøyde p å minst 4

meter. Kravet kan fravikes for bruksarealene mot Kirkegata for å hensynta de
bevaringsverdige Bryggerikjellerne og for å få universell utforming i hovedløsningen på
serveringsarealet mot Kirkegata .

- Ny plasskrevende handel tillates ikke innenfor planområdet. Plasskrevende handel omfatter:
biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner/anleggsmaskiner, trelast og byggevarer,
planteskoler/hagesentre, og fritidsbåter.

§ 3.1 . 4 Strøm og fjernvarme (§ 1 2 - 7 nr. 8)
Enhver tids gjeldende «Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Hønefoss»,
gjelder for planområdet.

§ 3.1 . 5 Parkering (§ 1 2 - 7 nr. 1 )
Parkering tillates ikke innenfor felt SGT .

Parkering for bil :
- Det skal opparbeides 0,5 plasser per bo enhet under 100 m2 og 1 plass per boenhet på eller

over 100 m2.
- Det skal opparbeides 25 parkeringsplasser til hotell .
- Krav til parkering gjelder både for ny og eksisterende bebyggelse.
- Det skal avsettes minimum 5 %, og minst 1 plass, for forflytningshemmede. Plasser for

forflytningshemmede skal plasseres i nærhet til heis.
- Det skal etableres et tilstrekkelig antall parkerings plasser med lademulighet for el bil, og

minimum for 6 % av plassene. Det skal sikres lett o mbygging til flere ladeplasser ved senere
behov.

- De biloppstillingsplassene for beboere som ikke reserveres den enkelte boe nhet, skal være
felles for alle boenhetene innenfor feltet.

Parkering for sykkel :
- Det s kal etableres sykkelparkering for felt BKB1; minimum 2 plasser pr. 100 m2 BRA og

minimum 2 plasser per boenhet.
- Det skal etableres sykkelparkering for felt BH; minimum 30 % per ansatt.
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- Parkering for bil og sykkel skal opparbeides på Nivå 1 , jf. § 4 .2 .
- S ykkelparker ing skal for felt BKB1 etableres på gateplan i nærheten av innganger til boliger .
- Sykkelparkeringene skal være overdekket der de t ikke kommer i konflikt med

oppstillingsplass for brannbil.
- Sykkelparkering for hotellansatte skal være i nær tilknytning, lett tilgjengelig og under tak.
- Sykkelparkering skal være tilpasset ulike type sykler som elsykkel, lastesykkel og

sykkelvogner.

§ 3.1 .6 Kombinert bebyggelse og anleggsformål, BKB1
Arealformål

- Bruksarealene på gateplan (1. etasje) skal ha publikumsrettet virksomhet, og kan benyttes til
forretning og /eller tjenesteyting. M aks imalt 100 m2 kan benyttes til lagervirksomhet , dette
bruks arealet kan ikke plasseres mot Kirkegata eller gatetunet, felt SGT.

- Resterende bruksarealer (2. – 6. etasje) skal benyttes til bolig.

Plassering
- Mot Kirkegata skal fasadelivet på grunnplanet trekkes minimum 4 meter tilbake fra

byggegrensen . Dette for å tilrettelegge for et overdekket sydvendt serveringsareal på
fortausnivå.

- På fasaden mot vest tillates balkonger kraget innt il 2 meter ut over linjen regulert høyde .

Lek e - og u teoppholdsareal
- Alle boenheter skal ha et privat uteoppholdsareal i f orm av balkong eller terrasse. Form og

størrelse skal være tilpasset til sittegruppe.
- Det skal avsettes minimum 10 m2 felles uteoppholdsareal per boenhet , fordelt på en

takterrasse inn mot Bryggerigården over bruksarealer til forretning/tjenesteyting og en
takterrasse over øverste gesims . Takterrasse over bruksarealer til forretning/tjenesteyting
skal ha en størrelse på minimum 150 m2.

- Felles uteoppholdsarealer på 2. etasjenivå skal tilrettelegges og møbleres for lek og opphold.
- F elles uteoppholdsarealer på takterrasse r skal ha trinnfri adkomst fra samtlige

heis/trappekjerner.

Støy
- Nye bygninger til støyfølsomt bruksfor mål kan lokaliseres i områder med støynivå utenfor

fasade opptil Lden 65 dB fra veitrafikk.
- Støynivå på areal som medregnes i minste uteoppholdsareal (MUA) skal ikke overstige Lden55

dB .
- Alle b oenheter skal ha en stille side. Minimum 50 % av antall rom i hver boenhet til

støyfølsom t bruksformål , derav minimum ett soverom, skal ha vindu mot stille side .
- Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom t bruksformål kun har vinduer mot

støyutsatt side , må ha balansert mekanisk ventilasjon .

Luftforuren sning
- Luftinntak til bygning skal plasseres vekk fra Kongens gate.

§ 3.1.7 Kombinert bebyggelse og anleggsformål, BKB 2
- Felt et skal benyttes til et eller flere av følgende arealbruksformål: bolig, forretning, kontor ,

offentlig eller privat tjenesteyting , hotell/overnatting og konferanse .
- Maksimal gesimshøyde er kote + 85,5
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§ 3.1. 8 Hotell, BH
- F eltet skal benyttes til ho tell/overnatting og konferanse .
- Feltet er beliggende på vertikalnivå 1 – under terreng og vertikalnivå 2 – på grunnen.
- På fasaden mot øst tillates balkonger kraget inntil 2 meter ut over byggegrensen som vist i

Illustrasjoner til regulering , datert 14.05 . 2020 .
- Bestemmelsesområde #1 åpner for etablering av overbygget passasje mellom ny

hotellbebyggelse på BH og felt BKB 2 .

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 1 2 - 5 nr. 2)
Fellesbestemmelser for Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ( felt o_ST 1 , o_ST2, S G T, o_SGG,
o_SF1 , o_SF2, o_ S KV og o_SVG ).

§ 4.1 Teknisk e planer for samferdselsanlegg (§ 12 - 7 nr. 1 og 4 )
- Med søknad om tillatelse til opparbeidelse/omarbeidelse av offentlige gater, torv, kjøreveier,

gang - sykkelløsninger med mer, skal det innleveres detaljert teknisk plan.
- Teknisk plan skal godkjennes ved ramme - og igangsettingstillatelse:

o Teknisk plan skal ved rammesøknad vise:
inndeling av trafikkarealet
kotehøyder
belegg
andre relevante anlegg og elementer

o Teknisk plan skal ved søknad om igangsettingstillatelse vise:
beplantning
belysning
skilting

- Teknisk plan som berører veg skal g odkjennes av veieier.
- Offentlige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på teknisk plan.

NI VÅ 1

§ 4 .2 Parkering , SPH ( § 12 - 7 nr. 1, 4 og 7 )
- Felt SPH reguleres til parkering , og er beliggende på vertikalnivå 1 – under terreng.
- F elt SPH skal benyttes til parkering for bil og sykkel, og kan benyttes til boder og tek niske

rom.
- Det skal etableres ny kjøreatkomst til parkeringsareal et til Sparebankbygget ( gnr/bnr

318/431) gjennom felt SPH.
- Atkomst fra felt SPH til parkeringsareal til Sparebankbygget ( gnr/bnr 318/431) skal ikke

sperres.

NI VÅ 2

§ 4.3 Gatetun , SGT
- Gatetunet skal være offentlig tilgjengelig og opparbeides på en måte som in viterer til

aktivitet og opphold.
- Gatetunet skal gis en bymessig utforming med høy materialkvalitet og grønne innslag. Det

skal etableres løsninger for overvannshåndtering, der estetisk og praktisk hensyn er ivaretatt
også uten vann , jf. § 2.4 .
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- Varelevering til og renovasjon for felt BKB1 og BH s kal skje på gatetunet felt SGT, og
gatetun et skal ellers kunne nyttes til driftsformål for bebyggelse innenfor planområdet.

- Gatetun et skal ha fast dekke og opparbeiding som bidrar til at kjøretøy holder lav fart.
- V arelevering bør tillates til gitte tidsrom.
- Det kan åpnes for at virksomheter i næringsarealer tilknyttet gat etun kan benytte seg av

gatetun til uteservering , og e tablere overdekning for inngangsparti .
- Faste konstruksjoner til uteserveringssteder som for eksempel plattinger og gjerder tillates

ikke. Det åpnes for løse, flyttbare og mi dlertidige konstruksjoner for å tilrettelegge for
uteservering. Midlertidige konstruksjoner kan kun stå ute mellom mars og oktober, og skal
ikke komme i konflikt med framkommelighet for gående, syklende, nødetatene, varelevering
eller renovasjon.

- Det åpnes for etablering av overdekket sykkelp arkering mot vegglivet til BKB1 og BH.
- Gatetunet skal opparbeides i henhold til godkjent utomhuspla n, jf. §§ 1.3 og 3.1.1 .

§ 4.4 Torg, o_ST 1 - 2

§ 4.4.1 Torg, o_ST1
- Torget skal ha høy kvalitet i materialbruk og utforming, opparbeides med fast dekke og

inneholde både bymøbler, beplantning og belysning.
- 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 torg.
- Det skal etableres minimum 2 HC - plasser på torget.

§ 4.4.2 Torg, o_ST2
- Torget skal ha høy kvalitet i materialbruk og utforming, fast dekke og opparbeiding som

bidrar til at kjøretøy holder lav fart.
- Varelevering bør tillates til gitte tidsrom.
- Torg skal utformes slik at de gir gående og syklende best mulige forhold, med s ærlig vekt på

gangforbindelser.
- Faste konstruksjoner som for eksempel plattinger og gjerder til uteserveringssteder tillates

ikke.

§ 4.5 Kjørevei, o_SKV
Feltet reguleres til offentlig kjørevei.

Det kan etableres trær i sikttrekanter, men disse skal stammes opp til over trafikkhøyde.

§ 4.6 Fortau, o_SF1 - 2
Feltene reguleres til offentlig fortau.

§ 4.7 Gangveg/gangareal/gågate, o_SGG
- Feltet reguleres til offentlig gangveg.
- Det tillates kjøring i forbindelse m ed varelevering, renovasjon, o g driftsformål for

eiendommene, men på gåendes og syklendes premisser.
- Gangvegen skal ha fast dekke og opparbeiding som bidrar til at kjøretøy holder lav fart.
- Det kan etableres overbygning over o_SGG i bestemmelsesområde #1. Overbygning skal ikke

være under 4 meter fra terreng , jf. bestemmelser til bestemmelsesområder.
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§ 4.8 Annen veggrunn – grøntareal, SVG
Feltet reguleres til annen veggrunn – grøntareal. Eksisterende trerekke langs Kirkegata skal
bevares , jf . § 2.3 . Arealet skal hvis grunnforholdene tilsier det benyttes til infiltrasjon og
fordrøyning av overvann.

B estemmelser til b estemmelsesområder (§ 1 2 - 7 nr. 6 )
#1 – Det åpnes for etablering av overbygget fysisk sammenkobling mellom BH og Sentrumskvartalet
(BKB2) over felt o_ SGG. Sammenkobling skal inneholde en passasje mellom ny hotellbebyggelse med
Sentrumskvartalet , og kan for øvrige arealer benyttes til hotell/overnatting og konferanse .
Overbygning tillates ikke etablert lavere enn 4 meter over bakkeplan . Maksimal g esims på fysisk
sammenkobling er kote + 85 ,5 . Fra mkommeligheten på o_ SGG skal opprettholdes .
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RI N G E RI KE KOM M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

PLAN BESKRI VELSE
3007 _ 463

Detaljregulering for
Citygården og hotellkvartalet

Utarbeidet av Axel Ødegaard, LINK arkitektur AS , 20 .0 4 .2020 , rev. 18.05.2020

Sammendrag

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for arealformål som åpner for etablering av nytt
hotellbygg nord for Scandic, samt ny sentrumsbebyggelse med bolig og næring der Citygården står i
dag. Planforslaget ska l legge opp til tydeligere forbindelser, samt et mer bymessig utrykk som ivaretar
ambisjoner om kva rtals struktur i området.

Bakgrunn

2.1 Hensikten med planen

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for arealformål som åpner for etablering av nytt
ho tellbygg nord for Scandic, samt ny sentrumsbebyggelse med bolig og næring der Citygården står i
dag. Planen ivaretar hensikten til Områderegulering Hønefoss med tilrettelegging for fremtidig vekst i
Hønefoss sentrum. Planforslaget skal legge opp til bedre utnyttelse av svært sentralt område i Hønefoss
sentrum, skape nye byrom og tydeligere forbindelser, samt et mer bymessig utrykk som ivaretar
ambisjoner om kvartalsstruktur.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller er Hotell service AS, som eies av Siv.ing MNIF Jan Solberg AS, Snubbdalen AS og
Tronrud e iendom AS. Plankonsulent er LINK arkitektur AS.

Prosjektledelse ivaretas av firma BA - tec AS.

Hotell Service AS er eier av 318/97 (hotellkvartalet) og Siv.ing MNIF Jan Solberg AS eier 318/429
(Citygården). Øvrige arealer eies av kommunen.

2.3 Krav om konsekvensutredning
I forbindelse med oppstartsmøte vurderte Ringerike kommune at planen ikke var
konsekvensutredningspliktig. Planinitiativet berører viktig nasjonale kulturminner og kulturmiljøer med
Søndre torv og Sparebankbygget (NB! - område), og identitetsskapende kulturminner og kulturmiljø i
Hønefoss, deriblant Bryggeri gården og Bryggeri kjelleren . Det ble derfor vurdert at konsekvenser for
kulturminner og kulturmiljø skal utredes og beskrives som del av planbeskrivelsen.

Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, ev. planprogram
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I regi av BA - tec AS og Tronrud Eiendom AS er det blitt avholdt informasjonsmøter med naboer. Ulike
berørte parter og naboer er blitt orientert ved ulike anledninger og datoer. Disse i nformasjonsmøtene
ble holdt i tidsperioden 06.01.2020 – 16.01.2020

Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut den 13. og 14. januar 2020 på henholdsvis brevpost og
e - post. Varsel var på trykk i Ringerikes blad den 15. januar 2020 . Merknadsfristen ble satt til 16.
februar 2020 .

Figur 1 Oppstartsvarsel slik den var på trykk i Ringerikes blad den 15. januar

Av byggtekniske årsaker i forbindelse med overbygging mellom ny hotellfløy og Sentrumskvartalet, ble
utvidelse av planområdet varslet den 20 mars 2020. I forbindelse med utvidelsen ble kun berørte
parter orientert. Merknadsfristen ble satt til 13. april.
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Figur 2 Av byggtekniske årsaker var det nødvendig å varsle utvidelse av planområdet inn i Sentrumskvartalet.

For å tilrettelegge for hensiktsmessig tilkobling og atkomst til
parkeringsanlegg for Hønefoss Sparebank, ble
planavgrensningen utvidet inn i gbnr 318/431 . Som eier av
eiendommen, ble Hønefoss Sparebank varslet om dette per
e - post den 28.04.2020. Hønefoss Sparebank hadde ingen
bemerkninger til ny planavgrensning.

Figur 3 Utsnitt fra varslingsbrev til Hønefoss
Sparebank, sendt 28.04
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Planstatus og rammebetingelser (med vekt på avvik fra overordn a
plan)

4.1 Overordn a planer
4.1.1 Fylkeskommunale planer

Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018 - 2035

S ammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold til den nye fylkeskommunen Viken trådde i kraft
01.01.2020. Det er ikke blitt utarbeidet en plan for den nye fylkeskommunen. Det tas derfor
utgangspunkt i Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018 - 2035 .

Hønefoss utpekes som en av tre regionale byer i Buskerud, med Drammen og Kongsberg. De
regionale byene kjennetegnes ved funksjoner som statlige og regionale administrative offentlig
funksjoner som skal betjene hele fylket som politi, høyskole, sykehus, ret tsvesen og større
kulturarenaer med mer. Disse byene skal fungere som kommunesenter, skal ha stort antall
arbeidsplasser og et godt utviklet kollektivtilbud. De skal utvikles videre med fokus på tett bolig - og
arbeidsstruktur i / nær bykjerne for å muliggjør e økt bruk av sykkel og gange. De regionale byene skal
ta for seg den største veksten innen bolig, arbeidsplasser og handel.

Buskerud har pekt ut fire innsatsområder med tilhørende underområder for arealforvaltning; by - og
stedsutvikling, arealbruk, trans port og arealvern. Kort oppsummert omhandler disse sentrumsnær
fortetting og transformasjon av boliger, arbeidsplasser og handel/servicefunksjoner for å legge til rette
for sykkel og gange, redusere bilavhengighet, samt bevare verdifull dyrkbar jord og kul turminner.

Regional plan for kulturminnevern
Regional plan for kulturminnevern – kulturkompasse t – skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av
fylkets kulturminner og kulturmiljøer. Kulturkompasset har fokus på utviklingspotensialet ved fylkets
kulturarv og vern gjennom bruk. Kulturarven skal brukes som ressurs for samfunnsutviklingen.

4.1.2 Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret den 30. april 2015, og gjelder for
perioden 2015 - 2030. Kommuneplanens samfunnsdel setter seg hovedmål innen fire kategorier;
befolkning, næring, by - og lokalsamfunn og kommunen som organisasjon. Særlig aktuelt for dette
planarbeidet er mål tilknyttet befolkning, næring og by - og lokalsamfunn .

Befolkning

Ringerike skal være en attraktiv bokomm une, særlig for unge og familier i etableringsfasen
Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune
Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike

Næring

Økt verdiskapning og produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde
Ringerike og omland skal ha effektive samferdselsløsninger
Ringerike skal ha relevant kompetanse for fremtidas arbeidsliv

By - og lokalsamfunn

Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn
Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybar energi og reduksjon
av utslipp
Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad
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4.1.3 Kommuneplanens arealdel

Planområdet er i kommuneplanens arealdel (2019 - 2030) avsatt til Sentru msformål.

Arealbruken sentrumsformål i Hønefoss, skal bygge opp under Hønefoss som bosted, handelsby og
regionhovedstad. Det skal i Hønefoss sentrum vektlegges estetiske løsninger for nybygg og
ombygging. Aktive og åpne fasader skal etterstrebes. Privatis erende løsninger som svalganger og
innglassing av balkonger bør unngås.

Planområdet inngår i båndleggingssonen H710_F2: Områderegulering Hønefoss i påvente av
områdereguleringsplan for Hønefoss (vedtatt september 2019).

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Områderegulering for Hønefoss, også kalt byplanen, ble vedtatt av kommunestyret 5. september
2019. Hensikten med områdereguleringen har vært å fastlegge overordnede rammer for en god og
helhetlig utvikling av Hønefoss , herunder inngår arbeidet med å underb ygge Hønefoss som
regionhovedstad og å legge til rette for nødvendig utvikling for å betjene behovet som utløses av ny
Ringeriksbane og ny E16.

Figur 4 Skjermdump av planområdet i byplanen

Planområdet er i byplanen regulert til h otell /overnatting (BH1), sentrumsformål (BS10) , gang veg
(o_SG G 2) og samferdsel (o_S26).

BS10: Det åpnes for 5 etasjer opp til kote+ 95. % - BRA: 265%.
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BH1: Det åpnes for 8 etasjer opp til kote+ 103. % - BRA: 430%. Bebyggelsen skal være høyest inntil
Kongens g ate og trappes ned vestover.

Innenfor kvartaler er hovedprinsippet at bebyggelsen skal være høyest i nordøst og trappes ned mot
sørvest.

% - BRA inkluderer eksi s terende og ny bebyggelse , men ikke arealer under bakken.

Deler av planområdet inngår i H310_2 – faresone for ras - og skredfare. Planområdet grenser til
H570_4 – kulturmiljø. H øydekravet var begrunnet med at ingen nye bygninger skulle være så høye at
de ble synlige over taket på eksisterende bygg rundt Søndre t or v .

Planområdet omfattes av avvikssone for støy, der hensynet til samordnet areal - og
transportplanlegging gjør det aktuelt med høy arealutnyttelse til tross for utfordringer knyttet til støy.

4.3 Tilgrense nde planer
Rutebilgården

Det er blitt avholdt oppstar tsmøte for planinitiativ for Hønefoss Bru 1 B – Rutebilgården. Hensikten med
planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av Rutebilgården med tilbygg og påbygg . Tiltaket
begrunnes i behovet for oppgradering av lokaler og anlegg for å kunne tilby attr aktive næringslokaler
også i framtiden. Nærliggende kulturmiljø vil være premissgivende for utforming og fasadevalg.
Planarbeidets oppstart er enda ikke varslet.

4.4 Temaplaner
DIVE - analyse (kulturminneanalyse), utarbeidet i 2018
I forbindelse med Områdepla nen for Hønefoss, utarbeidet NIKU en Kulturhistorisk stedsanalyse
(DIVE - analyse) i 2018. Denne hadde som formål å identifisere sentrale kulturhistoriske elementer i
Hønefoss, beskrive utbyggingsprinsipper som ikke er på bekostning av byen kulturmiljøer og å
illustrere hvordan kulturmiljøer kan benyttes som byutviklingsressurs.

Energi og klimaplan for Ringerike, vedtatt 02.12.2010
Ringerike kommune har utarbeidet en Energi - og klimaplan for Ringerike som har til hensikt å legge til
rette for hensiktsmessig oppfølging og oversetting av nasjonal e klimamål til lokale suksesskriterier og
tiltak.

Norges nasjonale mål består blant annet i

30% reduksjon av klimagassutslipp fra 1990 til 2020
Karbonnøytralt i 2050
40% reduksjon av klimagassutslipp fra 1990 til 2030

For å følge opp de nasjonale målene, har Ringerike kommune formulert følgende målsetninger:
Økt bruk av fornybar energi i Ring erike og næringsliv innenfor bioenergi
Redusert utslipp fra transport
Reduserte utslipp fra egen virksomhet
Kommunen som pådriver og kunnskapsformidler

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer, bl.a . :
Planforslaget legger opp til å ivareta aktuelle og relevante planretningslinjer /rammer/føringer som
beskrevet i byplanen, jfr. Områderegulering for Hønefoss, planID 431.

Særlig aktuelle er

- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023

- Statlig planretningslinje for klima - og energiplanlegging i kommunen (2009)

- Rikspolitiske retningslinje for barn og unge (1995)

- Statlig planretningslinjer for samordnet bolig, areal - og transportplanlegging (2008)
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Statlig detaljregulering av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE)

S o m del av Nasjonal Transportplan (NTP) 2018 - 2029 og InterCity - satsningen, planlegges det nytt,
høyeffektivt togspor mellom Sandvika og Hønefoss. Dette vil redusere reisetiden med tog mellom Oslo
og Hønefoss med en time, og følgelig tilsvarende til Bergen. Dette vil ha potensielt store konsekvenser
og ringvirkninger for bo - og arbeidsmarked et i Hønefoss.

Det planlegges også ny E16 fra Høgkastet sør for Sundvollen til Hønefoss. Det legges opp til at ny
E16 og Ringeriksbanen planlegges som et felles prosjekt.

Beskrivelse av pl anområdet, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet
Planområdet ligger i nabolaget Øvre kvadraturen i Hønefoss , jfr. kvalitetsprogram for Hønefoss.
Nabolaget ligger sentralt i Hønefoss, og betegnes som del av sentrum. Området er urbant og har e t
levende byliv.

Planområdet avgrenses av Kongens gate i øst, Kirkegata i sør, Bryggerigården og Sentrumskvartalet i
vest og nord.

Planområdet er på terreng ca. 6,2 daa.

Figur 5 P lanområdet ligger sentralt i Hønefoss

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbr uk
Planområdet omfatter Citygården og Scandic Hønefoss.
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Figur 6 Skråfoto av planområdet

Planområdet fremstår i dag som lite utnyttet , da det består av mye bakgård o g parkerings - og
bakevje arealer . Dagens hotell, Scandic er på 5 etasjer og er trukket ut mot Kirkegata , mens
Citygården er 2 etasjer og trukket skjevt i nn fra gat e snittet. Bak hote llbebyggelsen er det i dag
parkeringsplass og renovasjonsarealer, med garasjenedkjøring og gangforbindelse til sentrumstorget.

Tilleggende bebyggelse i vest består av bevaringsverdige Bryggerigården, Sparebankbygget og
Rutebilgården. I nord ligger kjøpese nter og boligbebyggelsen Sentrumskvartalet. Hønefoss kirke ligger
i enden av Kirkeveien i øst. Nabotomten i sør er i dag en parkeringsplass.

5.3 Stedets karakter
Planområdet inngår i Hønefoss sentrum , med høyest arealutnyttelse og høyest andel offentlige og
sosiale funksjoner i Hønefoss . Det er i denne bydelen det offentlige bylivet forenes med boliglivet. Den
tradisjonelle kva rtals strukturen løses opp i planområdet, noe som bryter med siktlinjer og ferdselsårer.
Dette skyldes nyere utvikling som Citygården o g Sentrumskvartalet.

Hjertet av b ydelen , og Hønefoss for øvrig, er Søndre t orv , som ligger vest for planområdet. Søndre
t orv er knutepunktet i et vev av sambruksallmenninger og gågater omkranset av j ugendbebyggelse .
På Søndre t orv møtes forbindelser fra Hønefoss jernbanestasjon, Nordre t orv og Hønefoss kirke.
Vendt m ot Søndre t orv ligger det flere verneverdige bygg av nasjonal verdi, som blant annet
Sparebankbygget med det karakteristiske « Hønefoss - hjørnet » .

Citygården

Scandic

BryggerigårdenSparebankbygget

Rutebilgården Sentrumskvartalet
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Figur 7 Stabells gate og Søndre Torv, med planområdet i bakgrunnen

Plano mrådet ligger omtrent 500 - 600 meter fra Hønefoss togstasjon.

Byplanens arealfelt BS10 består i dag av Bryggerigården, Sparebankbygget, Rutebilgården og
Citygården. Sparebankbygget har en tosidig henvendelse - øst mot indre gårdsrom og vest mot
Søndre Torg. Rutebilgården har en tresidig henvendelse – øst mot indre gårdsrom, nord mot Bru torget
og vest mot Søndre Torg. Bryggerigården har en tresidig henvendelse – øst mot indre gårdsrom, vest
mot Søndre Torg og syd mot Kirkegata. Citygården har henvendelse mot indre gårdsrom og mot
Kirkegata i syd.

Bryggerigården, Sparebankbygget og Rutebi lgården sammen danner en tydelig avgrenset
kvartalstruktur mot Brutorget, Søndre Torg og Kirkegata. Bryggerigårdens fasadeliv ligger ca 2,5 - 3 m
fra fortauskant mot Kirkegata. Citygården med sine to etasjer ligger tilbaketrukket fra Kirkegata med
en 15 gra ders vinkel i forhold til denne og følger således ikke overordnet kvartalstruktur. Årsak til dette
ligger i underliggende hvelvkonstruksjon tilhørende Bryggerikjelleren.

BH1 består i dag av Scandic Hotel som ligger med langfasaden mot Kirkegata og gavlfasa den mot
Kongens gate. Hotellet vender mot nord inn mot en større gårdsplass som i dag er benyttet til
varemottak og parkering. Fasadelivet mot Kirkegata er trukket ca 5 - 5,5 m inn fra fortauskant.

Eksisterende bebyggelse i BS10 og BH1 har mange kvalitativ e elementer men fremstår lite samlet og
byplanmessig svært tilfeldig mot Kirkegata og indre gårdsrom. Materialiteten i området er rød - brun og
gul - brun tegl, pussede fasader i lys beige/gul, lys slemmet tegl, eksponerte rå betongfasader og lys -
fargede beton gelementer.

Høydene innenfor området varierer fra 2 - 5/6 etasjer hovedsakelig med mønetak men også flatt tak.

Sparebankbygget
Søndre torv

Stabells gate

Sentrumstorvet

Brutorvet
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Tilgrensende bebyggelse for BS10 og BH1 er Thoresengården på Kirkegatas sydside og
Sentrumskvartalet med bibliotek, kino og boliger på nordsiden. Her varierer byggene fra 3 - 7 etasjer
utført med flatt tak.

5.4 Landskap
Området er relativt flatt, og beby g d. Det er gode solforhold på planområdet da det ligger relativt
uskjermet mot sør.

Søndre Torv har mye estetisk og kulturell verdi , og inngår som en a v flere sentrale torg i Hønefoss. En
av byplanens sentrale premisser er å styrke forbindelsene disse imellom , underbygge
kva rtals strukturen , og samtidig legge opp til fortetting og byreparasjon.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Hønefoss har en rik kulturarv, m ed mye verneverdig bebyggelse og anlegg. Hønefoss vokste frem
som et knutepunkt på bakgrunn av å befinne seg strategisk mellom land og by, den parallelle
framveksten av en rekke ulike næringer.

Bystatus i Hønefoss og g ode økonomiske tider f ra slutten av 1 800 - tallet og utover 1900 - tallet fører til
solid byvekst i Hønefoss , og byens befolkning fordobles. Flere av byens sentrale bygårder blir oppført
i denne perioden. Ved 1930 - tallet var Hønefoss utviklet seg fra en industriby til en handels - og
serviceby. B ygårdene representerer mange ulike stilepoker, som viser byens utvikling gjennom flere
tidsepoker. Byens videre vekst fortsetter innenfor det etablerte rutenettsplanen fra 1852, med Søndre
og Nordre t orv som sentrale byrom og utgangspunkt for den videre ut viklingen.

B yen etablerte eget bryggeri i 1854, og bryggerianlegget ble plassert på Søndre t or v 2b (dagens
Bryggerigården). I 1875 ble bryggeriet supplert med iskjelleranlegg (Bryggerikjelleren) , som brer seg
ut under dagens Bryggerigård og Søndre Torv . Opprinnelig var det fire kjellere, men allerede i 1874
var det bygget to til.

Stabells gate er en av de eldste veisystemene i Hønefoss, og går gjennom det første bebygde
området på sydsiden. Da jernbanestasjonen ble anlagt på midten av 1800 - tallet, ble a tkomsten fra
stasjonen lagt gjennom Stabells gate, til Søndre t orv. Det opprinnelige buede gateløpet i Stabells gate
er opprettholdt. Gatens, og strøkets for øvrig, sentralitet gjennom byens historie sees i den
arkitektoniske tidsdybden i området.



1 0

Figur 8 Skjermdump fra Riksantikvarens NB! - register.

Riksantikvarens NB! - register markerer området Stabells gate – Søndre torv som et området med høy
nasjonal verneverdi. Bakgrunnen for dette er at det var virksomheten ved fossen som l a grunnlaget for
Hønefossamfunnet, og delvis at Hønefoss er en av få byer i Norge der det ble bygget ut mye i
jugendstil. Jugendstilen sammenfalt med en periode der Hønefoss var i sterk vekst.

Det er ingen formelt fredete kulturminneverdier etter kulturminneloven i planområdet eller nærliggende
planområdet.

Med hjemmel i plan - og bygningsloven verner byplanen deler av Hønefoss sentrum, da særlig med
bebyggelsen rundt Søndre torv, med hensynssone . Planområdet omfattes ikke av dette, men gren ser
til hensynssonen , hvilket må tas hensyn til.
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Figur 9 Skjermpdump fra Byplan ( Skravur for H310 er tatt ut for å synliggjøre H570)

5.6 Naturverdier
Det er knyttet få naturverdier til området, da det inngår i en sentrumssammenheng . Søndre torv er
bymessig beplantet, og det går en trekke i Kirkegata. Denne vegetasjonen sees i sammenheng, og
danner grunnlaget for en grønn forbindelse mellom Søndre torv og kirken.

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteo mråder
Området, særlig ved Søndre t orv og omkringliggende byvev, brukes flittig som urbane uteområder.
Disse arealene er byen s storstue , og felles samlingspunkt ved større og mindre anledninger. Søndre
park ligger i nærhet til planområ det. Det er ingen rekreasjonsverdi i plan området i form av naturverdier
i dag.

5.8 Landbruk
Det er ikke knyttet landbruksinteresser til planområdet .

Hensynssone Bevaring kulturmiljø – H570
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5.9 Trafikkforhold

Figur 10 Samferdselssituasjonen på sydsiden av Hønefoss , med ÅDT og k ollektivtilbud

Atkomst til planområdet i dag er mellom Citygården og Scandic, fra Kirkegata. Adgang for biler ender
ved Citygården i Kirkegata, da gat en går inn i Søndre t orv. Kongens gate passerer planområdet i øst.
Det er ingen atkomst til planområdet for bil fra nord eller vest. Det går en gangforbindelse fra torget
foran Rutebilgården til Kongens gate mellom Sentrumskvartalet og Scandic.

Historiske data viser at planområdet ikke er særskilt utsatt for ulykker. De fleste trafikkulykker skjer i
forbindelse med påkjøring/avkjøring fra Kongens gate.

Planområdet, og nærmiljøet for øvrig, er forholdsvis trafikksikkert for myke trafikanter. Planområdet
ligger inntil Søndre Torv, som ligger i sentrum av et større nett av gågater , som ikke er tilgjengelig for
personbiler. Realiseres byplanen skal denne gåbyen utvides til å inkludere Kirkegata til
Kvernberggata.

Planområdet har svært god kollektivdekning, da bussholdeplassen S entrum stopp ligger i
Kvernberggata, bare 100 me ter unna. Hønefoss togstasjon ligger 600 meter unna , med forbindelse
over Søndre Torv og Stabells gate.
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Figur 11 Hønefoss sentrum , da særlig rundt Søndre torv, er godt tilrettelagt for myke trafikanter

5.1 0 Barns interess er
Planområdet har i dag ingen verdier for barn , da planområdet består stort sett av næringsbebyggelse
og trafikkarealer.

5.1 1 Sosial infrastruktur
Utredning av befolkning s - og elevtallsprognoser for Ringerike kommune er utført av Norconsult i 201 8 .
Utredningen t ar for seg befolkningsframskrivinger og tjenestekapasitet fram mot 2033. De nne
konstaterer at det forventes vekst i alle funksjonelle aldersgrupper i Ringerike , der tilflytting er den
største bidragsfaktoren . Størst økning forventes i aldersgruppen 67+ år, noe som indikerer særlig økt
tjenestebehov i denne sektoren. Forventet elevtallsøkning i grunnskolen vurderes å være håndterbar
for kommunen, gitt de kapasitetsmessige grepene som er vedtatt.

5.1 2 Universell tilgjengeligh et
Planområdet er relativt flatt, men med en helning mot nord. Utover byggtekniske tiltak, er planområdet
i dag ikke tilrettelagt for universell utforming.

5.1 3 Teknisk infrastruktur
Eksisterende bebyggelse er tilknyttet kommunalt vannforsyning og ligger sentralt plassert i fo rhold til
eksisterende hovedledninger. En av kommunens hovedledninger ligger i Kirkegata og er sentral i
forhold til fordeling av vann i sentrum mellom nord, sør og øst.

Avløp fra eksisterende hotell er ført nordover og via ledning som ligger under S entrumskvartalet. Også
avløp fra Bryggerigården, Hønefoss sparebank og deler av Citygården er ført til samme
spillvannsledning. Ledningen som ligger under dekket til S entrumskvartalet er en Ø200 PVC med ca.
1,1% fall på det minste. Forutsatt at ledningen e r 100% separert så har ledningen god nok kapasitet
for avløp fra alle byggene.
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Det er ført frem både fjernvarme og kjøling til området. Det er tilknytningsplikt for fjernvarme da
bebyggelsen overstiger 1000 m2. For kjøling er det ikke tilknytningsplikt og dette må eventuelt på et
tidlig tidspunkt avklares med Vardar Varme AS hvis en ønsker tilknytning.

Se for øvrig notat om teknisk infrastruktur – vann og avløp utarbeidet av COWI som ligger ved
planforslaget.

5.1 4 Grunnforhold
Områdes tabilitet en i planområdet er blitt utredet ved flere tilfeller.

Ing. Knoph. Rapport G - 721 av 21 sept . 1961, ifm . plan om utvidelse av tapperihallen ved
Hønefoss Bryggeri.
A/S Siv.ing O . Kjølseth . Rapport G - 2152.1 av 18.11.1966, ifm . plan om utvidelse av Hønefoss
Bryggeri.
NGI - rapp ort av 27. april 2006: Evaluering av risiko for kvikkleireskred, Ringerike kommune.
Rapporten angir områder rundt Hønefoss hvor det er registrert kvikkelire. Det er ikke registrert
kvikkleire i planområdet.
I forbindelse med bygging av dagens hotell ble d et i 1987 utgravd inspeksjonsgroper med
gravemaskin som bekreftet at grunnforholdene var gode, slik at dagens hotell er fundamentert
med sålefundamenter på eksisterende løsmasser. Bygget har vært stabilt, uten registrerte
setninger eller sprekkdannelser.
I forbindelse med bygging av Sentrumskvartalet ble det i 2004, 2005 gjennomført omfattende
grunnundersøkelser på nabotomta og delvis inn på hotelltomta.
I forbindelse med nytt prosjekt, som nå er under planlegging, vil det bli gjennomført nye
sonderinger t il fjell for ytre del av tomta mot Kongensgate.

Det er registrert grunnforurensning i bakken i planområdet. Planområdet var glassdeponi for det
tidligere bryggeriet. Det skal utarbeides en tiltaksplan for å håndtere forurensning som skal
godkjennes av kommunen før gravearbeider iverksettes.

5.1 5 Støyforhold
Planområdet ligger delvis i rød og gul vegstøysone fra Kongens gate.

Figur 12 Vegstøy. He ntet fra støyutredning utført av ApiAku.

Se for øvrig støyutredning utarbeidet av ApiAku som følger planforslaget.
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5.1 6 Luftforurensing
Langs de mest trafikkerte veiene, som Kongens gate , antas det at konsentrasjonen av svevestøv og
nitrogendioksid er overskridelser av juridisk bindende grenseverdier og nasjonale mål. Hotellkvartalet
berøres av rød og gul sone, mens Citygården ligger utenfor, jfr. planbeskrivelsen for byplanen.

Se for øvrig Vurdering av luftkvalitet, utført av COWI som ligger ved pl anforslaget.

5.1 7 Risiko - og sårbarhet (eksist erende situasjon)
Kongens gate er kilde til støy og luftforurensning. Det er registrert grunnforurensning i planområde,
som følge av tidligere industri på stedet. Planområde ligger tett på områder på Riksantikvarens NB! –
register, samt hensynssone for kulturmiljø. Planområdet ligger i aktsomhetsområde for radon.

S e vedlagt ROS - analyse.

5.1 8 Næring
Det er høy konsentrasjon av næring i Hønefoss sentrum, da særlig rundt Sø ndre t orv. D et er stor
variasjon i næringsinteressene i området, fra større arbeidsplasser til mindre forretninger ,
restauranter /cafeer og tjenester. Planområdet omfatter i dag hotell og servering.

5.1 9 Analyser/ utredninger
I forbindelse med planarbeidet er de t utført følgende analyser/utredninger:

- Støyutredning, utført av ApiAku
- Vurdering av luftkvalitet, utført av COWI
- Vann - og avløp, herunder overvann, utført av COWI
- Brannteknisk vurdering, utført av RJ
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Beskrivelse av planfors laget

Figur 13 Planforslag

6.1 Planlagt arealbruk

6.1.1 Reguleringsformål

Formål m2

Vertikalnivå 2 / på grunnen

BKB1 1461 m2

BH + bestemmelsesområde #1 2098 m2

BKB2 15 m2

SGT 446 m2

o_SKV 610 m2

o_SF1 116 m2

o_SF2 230 m2

o_SGG 333 m2

o_ST 1 758 m2

o_ST2 69 m2

Vertikalnivå 1 / under grunnen

BH 1196 m2

SPH 21 90 m2
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6.1.2 Arealregnskap
Arealregnskapet skal inneholde m aksimal regulert utnyttelse .

Ny elle r eksisterende Feltnavn Maks. m2 BRA
Vertikalnivå 2 / på grunnen

Ny bebyggelse og anlegg B K B 1 3 80 0 m2

Ny bebyggelse og anlegg BH 5395 m2

Eksisterende bebyggelse og anlegg BH 3 195 m2

Vertikalnivå 1 / under grunnen
Ny bebyggelse og anlegg BH 4 00 m2

Eksisterende bebyggelse og anlegg BH 7 00 m2

Ny bebyggelse og anlegg SPH 2 19 0 m2

Bruksareal er som i sin helhet ligger under kote+ 7 8 ,5 medregnes ikke i grad av utnytting.

6.1.3 Bruk av vertikalnivå
Planforslaget legger opp til bruk av to vertikalnivåer ; Vertikalnivå 1 – under terreng og Vertikalnivå 2 –
på grunnen/terreng. Se 6.1.1 Reguleringsformål for oversikt.

6.2 Gjennomgan g av aktuelle reguleringsformål
6.2.1 B K B 1

Feltet reguleres til kombinert anlegg og bebyggelse – BKB1. Bebyggelsen tillates oppført i 6 etasjer,
der den 6 etasjen er inntrukket .

Det reguleres til bolig i 2 - 6 etasje, og næringsarealer i første e tasje . Bruksarealer i 1. etasje skal
brukes til forretning , lager og /eller tjenesteyting . Hensikten er å regulere fleksible næringslokaler, som
kan benyttes av virksomheter som driver med salg av varer eller tjenester. Det åpnes for at opptil 100
m2 kan benyttes til lagervirksomhet. L agervirksomheten kan ikke etableres mot Kirkegata eller
gatetun et.

Fasadelivet til grunnplanet/1. etasje trekkes 4 meter inn fra byggegrensen mot Kirkegata for å legge
opp til over dekket sydvendt bruksarea l på fortausnivå som kan benyttes til uteservering.

Det sikres med bestemmelse at bruksarealer som henvender seg mot Kirkegata, også skal ha
inngang fra Kirkegata. Bruksarealer som skal benyttes til bevertning eller uteservering skal henvende
seg mot Kir kegata eller gatetunet (felt SGT). Øvrige publikumsrettede bruksarealer i 1. etasje som ikke
skal benyttes til bevertning eller uteservinger kan henvende seg og få atkomst fra den siden arealet
ligger på. Hensikten er å sikre at hele bruksarealet i 1. etas je kan leies ut, men at eventuelle
virksomheter som legger opp til støyende aktivitet som for eksempel bevertning med uteservering ikke
ligger i arealet mellom ny boligbebyggelse og Bryggerigården.

Det avsettes minimum 10 m2 felles uteoppholdsareal per b oenhet. Bolig er får felles
uteoppholdsarealer i bakgård mot Bryggerigården . Det anlegges om lag 150 m2 u teoppholdsarea l på
2. etasje/ taket til forretningsarealet . Utover dette gis det felles uteoppholdsareal på felles takterrasse
og privat uteoppholdsareal på balkonger .

Det reguleres til parkeringsanlegg til BKB1 under terreng med tilkomst gjennom garasje anlegget til
Sentrumskvartalet , gbnr . 318/499. Atkomst blir fra Tippen . Det sikres tinglyst rettighet til tilkomst
gjennom eiendommen under Sentrumskvart alet med rekkefølge bestemmelse, jfr.
reguleringsbestemmelsene.

For å imøtekomme krav til blant annet brannprosjekterin g fravikes anbefalt leilighetsfordeling i
byplanens reguleringsbestemmelser.



1 8

Alle boenheter sikres stille side. Det etableres støyskjermingstiltak som tett rekkverk opp til 140 cm for
leiligheter vendt mot sørøst for å tilfredsstille kravet om lydnivå under anbefalt grenseverdi på 55 dB
Lden., jfr. Støyrapport utarbeidet av ApiAku og T - 1442/16.

6.2.2 BH
Det reguleres utvidelse av hotellet med ny bebyggelse opp til 8 nde etasje, der øverste etasje er
inntrukken . Bebyggelsen bygges sammen med eksisterende hotell ved 1. og 2. etasje som vil ivareta
opplevelsen av et sammenhengende kvartal på bakkeplan. 1. og 2. etasje vil bestå av nær ingsarealer
og konferansesenter i tilknytning hotellet.

Det reguleres en overbygning på bebyggelsens vestvendte side, med mulighet for tilknytning til
Sentrumskvartale t i nord over gangarea l, jfr. bestemmelsesområde #1. Det legges opp til fysisk
sammenkobling med Sentrumskvartalet i tilknytning eksisterende overbygg over gangareal. Det
legges også her opp til at det kan etableres en gjennomgang mellom kinosenteret og ny hotellfløy her.

Det legges opp til å etablere nytt teknisk rom og ga rderobefasiliteter under terreng mellom nytt
parkeringsanlegg og u - plan for eksisterende hotell.

Hotellet får varelevering og renovasjon fra gatetunet.

6.2.3 BKB2
Det reguleres til eksisterende formål på BKB2. Det åpnes for å fysisk bygge BH sammen med BKB2
for å etablere en overbygget passasje mellom kinosenteret i Sentrumskvartalet og nytt
konferansesenter i BH.

Feltet omfattes av bestemmelsesområde #1 som sikrer etableringen av overbygningen mellom BH og
BKB2.

6.2.4 o_ ST 1 - 2
Det reguleres til torg på d elen av Kirkegata mellom Kvernberggata og Søndre torv , og arealet mellom
SGT og Sentrumstorvet nord for BKB1. o_ST1 skal utformes som utvidelse av Søndre torv . Det sikres
best mulige forhold for gående og syklende. Det legges opp til bymøblering, beplanting, belysning og
blågrønne opplevelseskvaliteter.

6.2.5 SGT
Det legges opp til sambruksallmenning i arealene mellom ny bebyggelse, samt gangforbindelse fra
Kongens gate og til torget foran Sentrumskvartalet.

For å sikre fremkommelighet fo r utrykningskjøretøy, åpnes det ikke for faste konstruksjoner i
forbindelse med uteserveringer. Det åpnes derimot for bruk av løse, flyttbare og midlertidige
konstruksjoner for å imøtekomme krav til avgrensning av område i forbindelse med utendørs
skjenkeb evilling og generell uteservering. Midlertidige konstruksjoner kan kun stå ute mellom mars og
oktober, og skal ikke komme i konflikt med framkommelighet for gående, syklende, nødetatene,
varelevering eller renovasjon, jf. bestemmelsene § 4.3.

Gatetunet mø bleres og tilrettelegges etter gående og syklenes behov, men d et åpnes for varelevering
og renovasjon til hotelle t. Det legges opp til å begrense varelevering til gitte tider for å redusere
potensiell konflikt mellom ulike trafikantgrupper. Det åpnes for g jennomkjøring for varelevering og
renovasjon for å unngå rygging på gatetunet.

Det kan etableres sykkelparkering på terreng langs vegglivet til BKB1 og BH.

6.2.6 o_ SGG
Gangvegen mellom Kongens gate og Sentrumstorvet reguleres og knyttes sammen med
sambruksare aler mellom BKB1 og BH. Bestemmelsesområde #1 åpner for overbygg over o_SGG.
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6.2.7 o_ SVG
Det reguleres til annen veggrunn – grøntareal langs Kirkegata. Trerekke mot Kirkegata bevares. Hvis
grunnforholdene tilsier det, skal det legges opp til at arealet kan brukes til infiltrasjon og fordrøy n ing av
overvann.

6.2.8 SPH
Det etableres parkeringskjeller for bil og sykkel under terreng for å betjene krav i henhold til byplanen
til felt BKB1 og BH . .

Det tilrettelegges for 45 - 46 parkeringsplasser.

Det legges opp til å etablere minst 2 HC - parkeringsplasser i nærhet til heis. Det etableres minst 6% el -
billadeplasser, og tilrettelegges for enkel ombygging til flere.

For BKB1 reguleres det opp til 0,5 pl asser per bo enhet som er lik eller under 100 m2, 1 plass per
boenhet som over 100 m2, samt 0,5 plass per 100 m2 næringsareal.

Det reguleres 25 parkeringsplasser for hotellet.

Det åpnes for at det kan etableres sports bod er og tekniske rom i SPH.

Atkomst til parkeringskjeller sikres gjennom e ksisterende parkeringskjeller under Sentrumskvartalet .
Det forutsettes at r ett til gjennomkjøring tinglyses i egen avtal e . Tilsvarende, tinglyses rett til tilkomst til
parkeringskjeller tilhørende Sparebankbygget gjennom SPH.

6.2.9 Bestemmelsesområde #1
Det reguleres overbygget, sammenkobling mellom ny hotell/konferansefløy (BH) og Sentrumskvartalet
(BKB2). Overbygget åpner for å fysisk sammenkoble bebyggelsen over gangareal (o_SGG). Det
åpnes for at arealet skal inneholde en passasje mellom hotell/konferanse og kinosenter i
Sentrumskvartalet, samt hotell/konferansefunksjoner.

Det sikres minimum 4 meters klaring fra terreng til ov erbygg . Maksimal gesims overbygg er k+ 85,5.

6.3 Bebyg gelsens plassering og utforming
6.3.1 Bebyggelsens høyde

B K B 1 – kote+ 9 8 (heisoppbygg k+ 102)
BH – kote+ 104,5 (heisoppbygg k+ 105,5)

Ulike nivåer av bebyggelsen reguleres med linjen regulerte høyder på plankar tet.

6.3.2 Ny sentrumsbebyggelse på Citygård en (BKB1)
Felt BKB1 legger opp til bolig i 2 - 6 etasje, og næringsarealer i førsteetasje. Bruksarealer i 1. etasje
skal brukes til forretning , lager og /eller tjenesteyting. Eksisterende Citygård rives.

Prosjektet i BKB1 har hovedhenvendelse mot Kirkegata og Hotelltorget (SGT) . 1. etasje mot Kirkegata
vil bli noe tilbaketrukket i forhold til hotellets fasadeliv. Dette muliggjør et overdekket sydvendt
serveringsareal. Fasadelivet av de 4 overliggende boligetasjene vil ligge i en mellomposisjon mellom
fasadelivet til hotellet og fasadelivet til Bryggerigården for å knytte kvartalet sammen ( se snitt, fasader
og perspektiv ) Mot Kirkegata, er d en 5. boligetasjen er trukket ca . 7 m tilbake fra underliggende
fasade .

Fasadehø ydene mot Kirkegata er tilpasset høydene i Bryggerigården og Scandic for å en enhetlig
volumuttrykk i kvartalet lest fra Kirkegata og perspektivisk fra Søndre t or v ( se perspektiver ) . Gesims
mot Kirkegata = C + 94,8 og tilbaketrukket gesims fra Kirkegata = C + 97,9. Bruksarealer i 1. etasje
på BKB1 vil ha en bruttohøyde på 4 m eter der dette ikke kommer i konflikt med hensyn til
Bryggerikjelleren.



20

Fasadematerialene vil samspille med omkringliggende murale uttrykk i tegl og puss for å tilpasse seg
materialit eten i Bryggerigården, Sparebankbygget og Rutebilgården som ligger i hensynssone
bevaring kulturmiljø. Bryggerigården har svalgangsløsninger inn mot nytt boligbygg med stående
metallspiler i rekkverket.

Fasadematerialene vil være tegl, puss, tre og glass. 1. etasje vil ha utadvendte funksjoner mot
Kirkegata og hotelltorget med mye bruk av glass. 1. etasje mot Bryggerigården og mot nord vil ha
fasadematerial i varm sandfarget tegl. 2 – 5/6 etasje bestående av boliger, vil ha fasadematerial av
varm sandfarget tegl mot Kirkegata, hotelltorget og mot nord. Mot Bryggerigården tenkes prosjektet i
lys gjennomfarget lys puss både for å spille opp mot pussfasaden i Bryggerigården og for å
maksimere lysforholdet mel lom gårdene. For ytterligere å tilpasse seg, vil rekkverket på nybygget bli
utført etter samme spileprinsipp i metall som på Bryggerigården.

Balkongene mot Kirkegata ligger i sin helhet tilbaketrukket fra fasadelivet slik at fasadetyngden
harmonerer med B ryggerigården og at ikke balkongene dominerer uttrykket mot Kirkegata og
perspektivisk fra Søndre t or v . Det vil bli brukt trematerialer i deler av inntrukket 6 etasje, ved
balkongene og ved inngangspartiene til boligbygget.

Bryggerigårdens asymetriske 1.et asje fasade mot Kirkegata er fanget opp i volumoppbygningen i 1.
etasje nybygg mot Bryggerigården og hjørnebalkongen mot Bryggerigården er bevisst formet slik at
gavlmotivet mot Kirkegata fremstår «slankere». Boligbygget er fasademessig oppbrutt både
horis ontalt og vertikalt og har en tydelig 1. etasjers base som tilpasser seg uttrykket i Bryggerigården.

Boligbyggets bakre høyder inklusive heis og trapp til felles takterrasse vil i sin helhet ikke være synlig
fra Søndre t or v . ( se snitt og fasade syd ) .

Fi gur 14 Ny bebyggelse sett fra Kvernberggata

6.3.3 Utvidelse av hotell (BH)

Felt BH legger opp til utvidelse av hotellet med ny bebyggelse opp til 8nde etasje, der øverste etasje
er inntrukken . Bebyggelsen bygges sammen med eksisterende h otell ved 1. og 2. etasje som vil
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ivareta opplevelsen av et sammenhengende kvartal på bakkeplan. 1. og 2. etasje vil bestå av
næringsarealer og konferansesenter i tilknytning hotellet.

Hotellnybygget vil på 1. etasje mot Kongensgate knyttes sammen med ek sisterende Scandic og
utnyttes til ny konferansefløy. Denne knyttes sammen med ny konferansesal i de to nedre etasjene i
ny hotellfløy som vil bli eksponert mot Kongensgate. Over denne bygges 5 hotelletasjer med en
tilbaketrukket toppetasje som integreres i hotelltilbudet – selskapslokale, møte, servering, trening.
Gesims hotell = C+ 100,4, tilbaketrukket toppetasje har gesims = C+ 104,2.

Hotellets toppetasje har en større tilbaketrukket terrasse mot vest/nordvest slik at tyngdepunktet i
toppetasjen ligger mot Kongensgate i hh til overordnede føringer. (se snitt) For å oppnå et lettere
uttrykk, et bedre visuelt uttrykk og en mer dempet fjernvirkning er toppetasjen også tilbaketrukket på
østsiden. Mot vest er toppetasjen trukket henholdsvis 15 m og 3,5 m inne nfor gesims. Ytterligere
nedtrapping mot vest lar seg ikke gjennomføre da all vertikalkommunikasjon, heis/trapp, nødvendigvis
må ligge her. Heis/trapp er innbygget/integrert i toppetasjen for å dempe høyden.

Feltgrensen mot Kongensgate følger retningen på Kongensgate i områdereguleringen. Hotellnybygget
vil følge retningen til Scandic mot Kongensgate og derigjennom sikre bedre utsikt fra Biblioteket samt
tilrettelegge for tydeligere markering av bibliotekshjørnet mot Kongensgate.

Fasadematerialene vil være tegl, puss, tre og glass. 1. og 2. etasje mot hotelltorget vil være i glass for
å oppnå ønsket kontakt og eksponert aktivitet mot hotelltorget. Høy 1. etasje mot Kongensgate er ny
konferansesal og vil bli eksponert med glass mot øst. Fasaden mot nord som v ender seg mot
eksisterende gangvei tenkes hovedsakelig tett og knyttes materialmessig sammen i mørk tegl/puss fra
varemottaket i vest til konferansesalen i øst.

3 - 7 etasje bestående av hotellrom tenkes oppført i lys sandfarget tegl med frittstående høyreis te
vinduer og sidefelt i tre. I 6. og 7. etasje i gavlveggen mot Kongens gate er balkonger brukt som
arkitektonisk element for å bryte ned høydene.

8 etasje er tilbaketrukket og tenkes oppført i et lettere uttrykk, hovedsakelig tre og glass.
Hotellnybygget vil i sin helhet ikke være synlig fra Søndre t org. ( se perspektiv fra Søndre t or v )

Figur 15 Perspektiv fra Søndre torv
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6.3.4 Heisoppbygg
Heisoppbygg skal i henhold til forskriftskrav ha en sikkerhetssone som gjør at oppbygget blir netto 3,6
m over siste stopp + konstruksjon/isolasjon, dvs . 3,95 m over gesims.

Heisoppbygget i hotellet blir integrert i toppetasjen uten oppbygg.

Heisoppbygg for boligdelen vil betjene felles uteareal og vil arkitektonisk bli nedtonet ved å knytte de
sa mmen med espaljer.

6.3.5 Grad av utnytting
Utnyttelsen fremgår av plankartet. Utnyttelsen er satt for eksisterende og ny bebyggelse.

BRA for BKB1 settes med 1 64 m2 margin, for å unngå eventuell dispensasjon ved mindre endring i
forbindelse med byggesak.

BRA for BH settes 33 m2 over det byplanen åpner for på tilsvarende felt BH1 . Bakgrunnen for dette er
at prosjektet er tett på begrensningen, og for unngå behov for å dispensere ved mindre endringer
senere prosessen gis feltet en margin som overskyter bypla nen. I denne planen har f elt BH noe større
areal enn tilsvarende felt BH1 i byplanen . Ved omregning av %BRA - 430%, som er begrensningen til
BH1 i byplanen, med arealet for BH i denne plan, vil regulert BRA allikevel være innenfor.

Arealet som inngår i bes temmelsesområde #1 inngår i grad av utnytting for BH.

6.3.6 Byggegrenser
Byggegrenser fremgår av plankartet. Byggegrensen er plassert om lag 1 meter utenfor bygningslivet til
illustrasjonsprosjekt.

Unntaket er for BKB1 mot Kirkegata, der byggegrensen ligger o mtrent i bygningslivet (tilsvarende
teknisk illustrasjonsplan for feltet i Områderegulering for Hønefoss). I tillegg sikres det at fasadelivet
på grunnplanet til BKB1 trekkes 4 meter inn fra byggegrensen. Dette for å legge til rette for sydvendt
overdekket bruks areal som kan brukes til uteservering.

6.3.7 Antall boliger, leilighetsfordeling
Bruksarealene på gateplan (1. etasje) skal ha publikumsrettet virksomhet, og skal benyttes til
forretning og/eller tjenesteyting.

Resterende bruksarealer (2. – 6. etg.) skal benyttes til bolig.

Slik boligprosjektet er skissert avviker den litt i forhold til områdeplanens anbefalinger og har 4
leiligheter over 100 m2 og 26 under 100 m2 samlet 30 leiligheter.

Skissert leilighetsfordeling vil kunne endre seg noe både i forhold til brannkonsept og marked. Dette
avklares i byggesak.

6.3.8 Overbygging
Hotellet øker sin kapasitet både i forhold til hotellrom, servering og konferanse. For ytterligere å styrke
seg mot konf eransemarkedet vil hele hotellet i 2. etasje bli koblet fysisk sammen med kinosenteret i
Sentrumskvartalet. Overbygningen krysser over gangpassasjen SGG2.

Gangpassasjen er også i dag delvis overbygget i 2. etasje og har en nettohøyde på 4 m eter . Ny
sammen kobling bygger direkte videre på denne høyden og det vil bli etablert en ny himling som
knytter ny og eksisterende overbygging sammen og passasjen sikres med god opplysning.

Fremkommeligheten i gangveien vil bli opprettholdt som i dag.
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6.4 Boligmi ljø/ bokvali tet
Det legges opp til moderne og urbane leiligheter . Uteoppholdsarealer etableres i bakgård mot vest på
taket av 1. etasjes næringsarealer , på felles takterrasse på kote 98 , samt på private balkonger .

All bodkapasitet samt hovedparten av sykkelkapasitete n ligger i kjellerplan. Sykkelplassene på
bakkeplan ligger overdekket m ellom boliginngangene , der dette ikke er i konflikt med
brannoppstillingsplass.

Figur 16 Utsnitt fra 2.etg illustrasjons prosjekt viser hvordan planløsning kan se ut

6.5 Parkering
All personbilkjøring til B K B 1 og BH vil ha tilkomst fra eksisterende parkeringsanlegg under
Sentrumskvartalet, med innkjøring ved Tippen. For ytterligere å legge til rette for byliv mellom
Kirkegata og Brutorget, saneres adkomsten til et mindre p arkerings anlegg til Sparebank bygget som i
dag kjøres over Brutorget. Parkeringsplassene for Sparebankbygget opprettholdes , men vil også ha
adkomst fra Tippen gjennom eksisterende p arkerings anlegg i Sentrumskvartalet. Rettighet til tilkomst
gjenn om 318/499 (Sentrumskvartalet) sikres tinglyst. Likeledes sikres tinglyst rettighet til tilkomst til
318/431 (Hønefoss Sparebank) gjennom 318/499 og SPH.
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Figur 17 Illustrasjon som viser hvordan tilkomst til parkering er tenkt løst (under terreng) .

Det vil ikke bli lagt til rette for parkeringsplasser på bakkeplan innenfor feltavgrensningen til BKB1 og
BH. Det vil ikke bli lagt til rette for parkering på gatetun (SGT).

Parkering for bil og sykkel skal dekke min. kravene som er satt i §4.20 i reguler ingsbestemmelsene til
byplanen for BKB1. På bakgrunn av reelt behov og av samfunnsøkonomiske hensyn fravike r denne
plan bilparkeringskravet gitt i byplanen for hotellvirksomhet . Dette begrunnes med historisk bruk av
parkerings plasser ved dagens hotell , tilstrekkelig ledig kapasitet i nærliggende parkeringsplasser som
Sentrumskvartalet, samt prinsippet om sambruk av plasser . P arkering for hotell vil være i motfase til
omkringliggende parkeringsplasser.

Det sikres etablert minimum 5%, og minimum 1 plass, for forflytningshemmede. Aktuelle plasser skal
plasseres i nærhet til heis. Det etableres el. billademulighet ihht §4.20, dvs for 6% av p. plassene.

Eksisterende parkeringsanlegg
til Sentrumskvartalet (318/499)

Nytt parkeringsanlegg SPH
under 318/429 og 318/97

Eksisterende
parkeringsanlegg

tilhørende
Sparebankbygget under

318/431
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Figur 18 Hvordan nytt parkering sanlegg (SPH) er tenkt løst under terreng

Parke ringskrav bil

Funksjon Parkeringskrav per
boenhet (min.)

Antall Krav til
parkeringsplasser

Bolig < 100 m2 BRA / 0,5
plass(er) pr. boenhet

26 13 ,5

> 100 m2 BRA / 1
plass(er) pr. boenhet

4 4

Forretning/tjenesteyting 0,5 plasser per 100 m2 700 m2 3,5

SUM parkeringskrav
BKB1

21

Hotell 0,5 plasser per 100 m2 8652 m2 43

Total sum 64

Parkering til BKB1 løses ihht. parkeringskravet, og løses i sin helhet i ny parkeringskjeller. For hotell
sikres 25 plasser i ny parkeringskjeller (SPH) . Overskytende plasser i forhold til parkeringskrav kan
ved behov løses ved eksisterende parkeringsplasser i sentrum.

Behovet for parkering for hotellet vil variere stort gjennom året og døgnet og vil stort sett være i
motfase til behovet i resten av Høne foss sentrum . Hotellet har størst behov for gjesteparkering om
natten, mens for parkeringsplasse r i sentrum vil det være på dagtid. Det er et uttalt mål om sambruk
av parkeringsplasser i sentrum, jfr. Ringerike kommunes Parkeringsstrategi (vedtatt 06.02.20 20,
gjelder fra 01.06.2020). Sentrumskvartalet, som er nærmeste nabo og innkjøring til ny
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parkeringskjeller, har overskudd på p arkerings plasser som det på alle måter er riktig å få benyttet
bedre enn i dag, f. eks ved langsiktige leieavtaler for hotellet. Det vil være miljøvennlig og
samfunns økonomisk å fravike fra parkeringskravet for hotellet, da kravet ikke står i forhold til reelt
behov for hotellet eller i forhold til overordnet parkeringsstrategi.

Erfaringer fra parkering sbehov ved dagens hotell

Hotel let har i dag 82 rom. Beleggsprosenten har i mange år ligget i snitt på ca. 65 - 70%, som er
normalt for et byhotell. Dagens parkeringsplass med 30 parkeringsplasser, er betalingsplasser, åpne
for publikum døgnet rundt. Parkering for hotellgjester registrere s spesielt. Behovet for parkering til
hotellgjester på dagtid viser seg å være nærmest null. Det er stort sett kunder til dagligvarebutikken
«Four Seasons», Vinmonopolet, mm. som benytter seg av parkeringsplassen da.

Hotellparkering på kveld og natt var i snitt 5 plasser per natt i 2019. I hotellets beste år 2007 var
samme tall 11 plasser.

Romkapasiteten på hotellet øker nå med ca. 110%, det avsettes 25 parkeringsplasser i egen
parkeringskjeller til hotellet. Basert på erfaringstall vil dette være mer enn tilstrekkelig til å ta all
parkering for hotellet. Parkering for hotellgjester er i motfase mot annen parkering i området. Topper i
parkering løses enkelt ved bruk av ledige parkeringsplasser i Sentrumskvartalet som per i dag har
overkapasitet, særlig om natten , eller med parkeringsplasser i sentrum for øvrig.

Erfaringer fra parkeringsbehov og parkeringskapasitet ved Sentrumskvartalet

Det er i forbindelse med planarbeidet utredet kapasitet og bruk av parkering for Sentrumskvartalet og
Brutorget i henhold til parkeringskrav i Områdeplan for Hønefoss. Oversikten viser at det i henhold til
krav i Områdeplanen for Hønefoss er overskytende 174 p - plasser i Sentrumskvartalet og 27 p - plasser
i Brutorget. I forhold til reell bruk, viser o versikten v idere at det er 218 reelt «ledige» parkeringsplasser
i Sentrumskvartalet og Brutorget.

Parkeringskrav sykkel

Funksjon Parkeringskrav per
boenhet (min.)

Antall Krav til
parkeringsplasser

Bolig Per. 100 m2 BRA / 2
plasser pr. boenhet

3 0 6 0

Forretning/tjenesteyting 1 plass per 100 m2 700 m2 7

SUM parkeringskrav
BKB1

6 7

Hotell 30% av ansatte Est. 35
(deltids - og
fulltidsansatte)

11

Total sum 78

Det vil bli lagt opp til full dekning av sykkel for bolig med 60 plasser, forretning med 7 plasser og i
henhold til hotellansatte med 11 plasser. Hovedmengden av sykkelkapasiteten løses i egne avlukkede
rom i SPH . 16 av sykkelplassene tilegnet boligene løs es overdekket på terreng mellom
boliginngangene . 8 av sykkelplassene for hotellet løses på terreng nær inngang. All bodkapasitet
ligger i kjellerplan (SPH) .

Skissert leilighetsfordeling vil kunne endre seg noe både i forhold til brannkonsept og marked, men vi
ser at evt. justeringer i antall vil holde seg godt innenfor parkeringskravet.
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6.6 Tilknytning til infrastruktur
Se pkt. 6.5 Parkering, 6.7 Trafikkløsning, 6.16 Plan for vann og avløp

Figur 19 Utsnitt fra teknisk infrastruktur - vann og avløp, utarbeidet av COWI

Det er ført frem både fjernvarme og kjøling i området i dag. Eksisterende fjernvarme og kjøleledning til
Hønefoss Sparebank må legges om i forbindelse med nytt bygg og kjeller. Det samme gjelder
ledningene til Sentrumskvar talet, som høyst sannsynlig kommer i konflikt med ny kjørekulvert.

Eksisterende fjernvarmeledning til hotellet kan beholdes.

Det er tilknytningsplikt for fjernvarme da bebyggelsen overstiger 1000 m2. For kjøling er det ikke
tilknytningsplikt. Tilkobling må avklares med Vardar Varme AS.

Se utarbeidet notat for teknisk infrastruktur – vann og avløp for teknisk plan.

6.7 Traf ikkløsning
6.7.1 Kjøreatkomst

N y boligbebyggelse vil få felles parkering under terreng med atkomst gjennom felles garasje for
Sentrumskvartalet, med innkjøring fra Tippen/ Kongens gate. Parkeringsplassen bak dagens hotell
saneres , og renovasjon og varelevering til BKB1/BH sikres fra gatetunet mellom ny tt hot ell bebyggelse
og boligblokk.

6.7.2 Utforming av veger
I forbindelse med planarbeidet skal Kirkegata omformes fra veg til torg mellom Søndre torv og
Kvernbergsgata. Teknisk infrastruktur i Kirkegata skal byttes ut i regi av Ringerike kommune.

6.7.3 Varelevering og renovasjon

Det åpnes opp for at renovasjon og varelevering til BKB1/BH skal kunne kjøre mellom Kirkegata og
Brutorget , og benytte Hotelltorget (SGT) mellom B K B 1 og BH i regulerte tidsrom. Hyppigheten er
anslått til 5 - 7 ganger i døgnet hovedsakelig i tidsrommet 0600 - 0800. Ved å legge opp til
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gjennomkjøring i regulerte tidsrom vil en unngå rygging og sikre trygghet for byliv og myke trafikanter.
For begge feltene v il renovasjonsløsningene ligge lengst fra Kirkegata inn mot Sentrumskvartalet og
være integrert i bygningsmassen.

Renovasjon for Bryggerigården og Sparebankbygget omfattes ikke av planforslaget og blir i
utgangspunktet som i dag . S om følge av planforslaget vil fremkommelighet bli vesentlig forbedret . For
Sparebankbygget, er det naturlig at de 3 dunkene som tømmes av HRA i fremtiden blir plassert i nytt
avfallsroms for BKB1 . Egen avtale med Hønefoss Sparebank inngå s vedr. dette.

6.7.4 Tilgjen gelighet for gående og syklende
Tilgjengeligheten for gående og syklende styrkes som følge av planforslaget. Det tilrettelegges for
fortau , gangareal, gatetun og torg på store deler av samferdselsarealene i planområdet. I Kirkegata
legges det opp til torg mellom Søndr e torv og Kvernbergsgata, og eller s brede fortau mellom
Kvernbergsgata og Kongens gate. Gangareal mellom Kongens gate og Sentrumstorvet sikres i plan.

Figur 20 Planforslaget tilfører nye byrom og forbindelser for myke trafikanter

6.7.5 Felle s atkomstveger, eiendomsforhold

Felt B K B 1 og BH gis parkering i SPH med atkomst via parkeringskjeller under Sentrumskvartalet , med
innkjøring fra Tippen. Rett til atkomst gjennom eksisterende parkeringskjeller under Sentrumskvartalet
sikres med ting lyst rettighet . Videre sikres tilkomst til parkeringsanlegg tilhørende Sparebankbygget
(318/431) gjennom SPH ved tinglyst rettighet.

6.8 Miljøoppfølging
Tiltaksplan for å utbedre og håndtere grunnforurensning i planområdet utarbeides, og godkjennes av
kommunen. Tiltaksplan følges opp med en sluttrapport etter endt arbeid.
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6.9 Universell utforming
Planområdet er ikke universelt utformet i dag. Planforslaget åpner opp en «privatisert» bakgård, og
opparbeide r et nytt offentlig byrom , foreløpig kalt Hotelltorget (SGT). Forbindelser mellom Kirkegata,
Brutorget , Kongens gate og Søndre torv opparbeide s terskelfritt , og utformes med fokus på gående og
syklende.

Fun ksjoner på grunnplan BKB1 og BH gis atkomst på terreng fra alle fasader, og uteoppholdsarealer
som skal være tilgjengelig for publikum utformes slik at de skal kunne benyttes av flest mulig på like
vilkår.

Boligene blir universelt utformet og knyttes ters kelfritt sammen med felles uteareal i 2. etasje,
takterrassene samt underetasje. Det sikres trinnfri atkomst til uteoppholdsarealer på takterasser fra
samtlige heis/trappekjerner i BKB1.

Scandic blir universelt knyttet til konferansefasilitetene i nytt h otellbygg samt kinosenteret og
hotellbygget blir universelt utformet med terskelfri overgang fra fortausnivå og underetasjen.

Det legges inn bestemmelse om at det til søknad om rammetillatelse skal dokumenteres og
redegjøres for hvordan universell utformin g av gatetun felt SGT ivaretas.

6.1 0 Uteoppholdsareal
Slik boligprosjektet er skissert har det 4 leiligheter over 100 m2 og 26 under 100 m2 samlet 30
leiligheter. Dette gir et krav på 300 m2 uteoppholdsareal , hvorav 75 m2 på bakkeplan.

Boligprosjektet ligger i en urban bykjerne som det er vanskelig å tilføre utearealer på bakkeplan. Det
vil bli etablert et felles uteoppholdsareal på ca . 150 m2 på 2. e tasje nivå (takflaten over forretningene)
med direkte utgang fra heis/trappekjernene. Dette arealet tilfredsstiller nesten solkravet på 5 timer ved
vår - /høst jevndøgn , da prosjektet løser i overkant av 4 timer. For å kompensere for dette, etableres det
et stort o g solfylt felles uteoppholdsareal/takterrasse over 5. boligetasje med adkomst fra begge
heis/trappekjernene. (se sol/skyggediagram)

Figur 21 Illustrasjonsplan, per 15 .0 5 .2020
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Figur 22 Sol/skyggediagram fo r uteoppholdsareal

Uteoppholdsarealene skal sikres opparbeidet før brukstillatelse.

6.1 1 Landbruksfaglige vurderinger
Plangrepet hverken omdisponerer eller forringer landbruksinteresser . Planforslaget transformerer
eksisterende bebyggelse, og letter dermed try kket på nedbygging av landbruksarealer utenfor byen.

6.1 2 Koll ektivtilbud
Kollektivtilbudet vurderes som dekket grunnet umiddelbar nærhet til Sentrum stopp , og planområdets
gangavstand til Hønefoss togstasjon.

6.1 3 Kulturminner
Sentralt for planforslaget er ivaretakelse b ryggerikjelleren, da særlig innganger og utganger. Som del
av plan - og prosjekteringsarbeidet er det utført LIDAR - scanning av b ryggerikjelleren for å kartlegge
nøyaktig posisjon og orientering av kjelleranlegget. Kjelleranlegget skal i seg selv ikke berøres eller
endres, bare inn - og utganger. D isse forbedres og gjøres mer tilgjengelig for allmennheten .

Se for øvrig punkt 7. 6

6.1 4 Sosial infrastruktur
Det legges ikke opp til etablering av skole, barnehage eller hels etjeneste i plan en . Skole - og
barnehagedekning vurderes som tilstrekkelig.

6.1 5 Plan for vann - og avløp
Vanntilkobling ved punkt i Kongens gate vurderes som beste alternativ. Tanken er å føre ledning
gjennom eksisterende kulvert under Kongens gate. Alternative t vil medføre lite graving. Negativt vil
være at ledning vil oppta plass i Kulvert, men dette vurderes som mindre inngripende.
Ny bebyggelse medfører at eksisterende spillvann - og overvannsledninger må legges om. Sluk som
fører overvann til spillvannsledninger må fjernes. Nytt terreng medfører at det blir ny plassering av
eventuelle gatesluk. Det er registrert 1 avløpsledning i ba kgården. Ved omlegging separeres overvann
fra spillvann.

Det nye bygget vil medføre at eksisterende spillvann og overvannsledninger må legges om. Sluk som
fører overvann til spillvannsledninger må fjernes. Nytt terreng medfører at det blir ny plassering av
eventuelle gatesluk.
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Nye spillvannsledninger må planlegges av RIV - rådgiver. Skissen nedenfor må anses som prinsipp.

Figur 23 Utdrag fra rapporten Teknisk infrastruktur - vann og avløp for teknisk plan, som ligger ved planfo rslaget

Se utarbeidet notat for teknisk infrastruktur – vann og avløp for teknisk plan.

6.1 6 Overvann og blågrønne løsninger
Det er lagt opp til blågrønne løsninger som skal fordrøye overvann på egen grunn og samtidig gi økt
opplevelseskvaliteter, øke naturma ngfoldet og gjøre sentrum mer rustet for å kunne imøtekomme
klimaendringer. Det bør legges opp til å benytte vegetasjon som bygger opp under artsmangfold.

For å imøtekomme Ringerike kommunes tre - trinns strategi på overvann om å fange opp og infiltrere,
for sinke og fordrøye og sikre trygge flomveier vil planlagt vegetasjon og terrengforming være av stor
betydning.

Trinn 1 fanger opp de små nedbørshendelsene og tenkes ivaretatt i størst mulig grad med
vegetasjonsflater og permeable dekker.

Trinn 2 forsinker effektene av større nedbørsmengder og her er det mulig med en eller flere løsninger
for håndtering av overskytende regnvann. Her henvises det til notat om Teknisk infrastruktur - Vann og
avløp Citygården og Hotellkvartalet utarbeidet av Co wi. Videre detaljering må avklare hvilken løsning
som skal legges til grunn.

Trinn 3 sikrer mot ekstreme nedbørshendelser og er ivaretatt med styring av overvann mot en sikker
flomvei.

Eksisterende terrenget på gatetunet faller omtrentlig 1 meter fra sør til nord med kote +78 i Kirkegata
mellom nytt boligbygg og eksisterende hotell, kote +76.93 ved kinoen i Sentrumskvartalet. For
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gatetunet legges det derfor opp til å lede overvannet nordover med avvanning til grønne flater og
permeable dekker.

Mellom brygg erigården og boligbygget legges det opp til mest mulig avvanning til grønne arealer. For
gangarealet øst for hotellet legges det opp til permeable dekker for infiltrasjon til grunn.

Blåg rønne tak i form av ekstensive og intensive tak skal etableres både p å boligbygget 220 m2 og
hotellkvartalet 810 m2. 1400 m2 blågrønne tak i planen sikres i bestemmelsene.

Rabatten med trerekken foran dagens hotell mot Kirkegaten kan også gjøres mer drenerende for
overflatevann. Størrelsen på fordrøyningsvolumet må avklares ved videre planlegging når en har
undersøkt ytterligere inflitrasjonskapasitet, samt utomhusplan foreligger.

Det skal utarbeides Helhetlig plan for overvannshåndtering som avklarer kapasitet og tiltak. Denne
l egges ved rammesøknad.

Se for øvrig notat om teknisk infrastruktur – vann og avløp utarbeidet av COWI som følger
planforslaget.

6.1 7 Bygge - og anleggsperioden
Det legges opp til at utbygging innen planområdet skal prosjekteres og gjennomføres i ett byggetrin n.

Med søknad om rammetillatelse skal det følge en omtale av tiltak for å redusere klimagassutslipp og
lokal luftforurensning i anleggsperioden.

Med søknad om igangsettingstillatelse skal det følge plan for anleggsperioden, herunder et
situasjonskart som viser plassering av riggområder, kjøremønster, midlertidige massedeponier,
masseregnskap, redegjørelse for fysisk sikring av trær og vegetasjon, samt redegjørelse for støv og
støy og beregning av eksos - og støvbelastning. Redegjørelsen skal også inneholde r hvordan det
sikres trygge gang - og sykkelforbindelser til sosial infrastruktur som skole, barnehage,
kollektivtransport og for hvordan eksisterende bebyggelse sikres atkomst og drift i anleggsperioden.

6.1 8 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS

OPPSUMMERI NG

UØN SKET HENDELSE TILTAK

Naturgitte forhold

1 Skred/ras
(løsmasseskred,
kvikkleire, fjell, stein,
jord, snø/is), herunder
masseutglidning

- Områdestabiliteten vurderes som tilfredsstillende.
Dokumentasjon følger planforslaget.
- Det vil bli gjennomført prøvesjakting av geoteknisk rådgiver før
bygging.

2 Overvann/store
vannmengder som følge
av nedbør, urban flom

- Det skal utarbeides en Helhetlig plan for overvannshåndtering
som skal følge søknad om rammetillatelse.

- Følgende bestemmelse legges inn: Takvann og overflatevann
skal fordrøyes, og også infiltreres så langt som mulig, ved bruk
av blågrønne tak, permeable flater, åpne overvannsløsninger,
regnbed og fordrøyningsanlegg.

3 Radon - Radonsikring ivaretas av TEK.

4 Luftforurensning - Følgende bestemmelse legges inn: Med søknad om
igangsetting skal det følge en redegjørelse for støv og støy, samt
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tiltak for begrensning av eksos - og støvbelastning i
anleggsperioden.

- Følgende bestemmelse legges inn for felt BKB1: Luftinntak til
bygni ng skal plasseres vekk fra Kongens gate.

Transport og trafikksikkerhet

5 Ulykke i avkjørselspunkt - Det sikres gode siktlinjer, belysning og gode ferdselsårer for
myke trafikanter.
- Bestemmelse sikrer at gatetun utformes etter prinsipper i
godkjent utomhusplan .
- Kirkegata , mellom Søndre torv og Kvernberggata,
omdisponeres til arealformål torg med tilhørende bestemmelser
om møblering og utforming.
- Det legges opp til gjennomgående kjøring for varelevering og
renovasjon for å unngå rygging.

Forurensningskilder

6 Grunnforurensning - Før det gis igangsettingstillatelse skal det utarbeides tiltaksplan
for håndtering av forurenset grunn.
- Før det gis brukstillatelse for bebyggelse skal sluttrapport for
tiltaksplan for forurensning utarbeides.

Andre forhold

7 Kulturminner - Planforslagets konsekvenser utredes og belyses i
planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen suppleres med beskrivelse av
detaljering, materialbruk, fasader og farger
- Det sikres byggehøyder i plankart som gjør at ny bebyggelse
ikke er synlig fra S øndre torv

Se ROS - analyse som følger planforslaget.

6.1 9 Rekkefølgebestemmelser
6.19.1 Dokumentasjonskrav ved søknad om rammetillatelse (§ 12 - 7 nr. 4)

- Målestokkriktige tverrsnitt med fasadeoppriss som viser alle fasader og takplan, med
kotehøyder for overkant dekke 1. etg. og overkant tak (alle tak). Fasadeopprissene skal vise
inndeling av fasader, materialbruk, farger og detaljering . Bygningsdeler som for eksempel
overdekning av i nngangspartier o.l. skal også vises.

- Utomhusplan og redegjørelse for universell utforming av gatetun felt SGT (deriblant
materialbruk og detaljutforming ), jf. § 2.1.

- Helhetlig plan for overvannshåndtering, jf. § 2.4.
- Redegjørelse for anleggsperioden , jf. § 2.5. Deler av denne er det krav om først ved søknad

om igangsettingstillatelse, jf. § 2.5.
- Teknisk plan for samferdselsanlegg , jf. § 4.1.
- Utomhusplan i målestokk 1:500 skal sendes inn og godkjennes .

Utomhusplanen skal ved rammesøknad vise:

- Nytt og eksisterende terreng.
- Stigningsforhold, terrengplanering og forstøtningsmurer med angitt høyde.
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- Ny og eksisterende vegetasjon/ markdekke som skal bevares.
- Atkomster til planområdet og sporingskurve for varelevering og renovasjon.
- Areal for varelevering, renovasjon, utrykningskjøretøy og snøopplag.
- Plassering av: parkering (nivå 1) og sykkelparkering (nivå 1 og 2).
- Kommunaltekniske anlegg (sluk, kummer og ledninger, og eventuelle pumpestasjoner).
- Disponering, utforming og materialbruk på gatetun og byrom.
- Naturlige løsninger for overvannshåndtering.

Følgende skal suppleres på utomhusplanen og godkjennes før det kan gis
igangsettingstillatelse:

- Møblering og belysning.
- Møblering av takterrasser for lek og felles uteopphold.
- Plassering av terrengforstøtninger, murer og trapper etc.
- Plantevalg.
- Utforming og plassering av skilt.

6.19.2 Før igangsettingstillatelse gis

- Før det kan gis igangsettingstillatelse til etablering av tekniske anlegg som skal overtas av
kommunen, må tekniske planer være godkjent og avtale om over takelse mellom kommunen
og utbygger foreligge.

- Før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse eller terrenginngrep, skal tiltaksplan for
forurensning være godkjent av kommunen.

6.19.3 Før midlertidig brukstillatelse gis

- Før det kan gis midlertidig brukst illatelse for bebyggelse innenfor planområdet, skal Kirkegata
og ny teknisk infrastruktur under bakken være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent plan for
samferdselsanlegg jf. § 4.1 og i henhold til godkjente tekniske planer.

- Før det kan gis midlertid ig brukstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet, skal felles
parkeringsgarasje felt SPH være opparbeidet.

- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet, skal det være
sikret atkomst gjennom eiendommen gnr/bnr. 318/499 for eiendommene gnr/bnr. 318/97,
318/429 og 318/431 ved tinglyst erklæring.

- Før det kan gis midlertidig bruks tillatelse for bebyggelse innenfor planområdet, skal det være
sikret atkomst gjennom eiendommene gnr/bnr 318/97, 318/429 for eiendommen gnr/bnr
318/431 ved tinglyst erklæring.

- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet skal gatetunet
felt SGT være opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan, jf. § 3.1.1.

- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet, skal
overvannshåndtering være ivaretatt, jf. §§ 2.4 og 3.1.1.

- Før det kan gis midle rtidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor felt BKB1, skal arealer til lek
og felles uteopphold være opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan, jf. §§ 3.1.1 og
3.1.6.

- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor felt BKB1, s kal
støyskjermingstiltak være etablert, jf. § 3.1.6.

- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet, skal
sluttrapport for tiltaksplan for forurensning være godkjent av kommunen.

Se for øvrig reguleringsbestemmelser som f ølger planen.
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Virkninge r/konsekvenser av planforslaget

Figur 24 Dagens situasjon

Figur 25 Prinsipps ituasjonen som planforslaget regulerer

7.1 Overordn a planer
Planforslaget underbygge r byplanens hensikt om fortetting og byreperasjon i sentrum, og er i tråd med
byplanens føringer og rammer . Planforslaget legger opp til åpen kvartalsstruktur og nye
gangforbindelser og byrom. Planforslaget åpner for bebyggelse opp til kote+ 9 8 på B K B 1 og 104,5 på
BH. Dette er noe over begrensningene lagt opp til i byplanen .
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7.1.1 Forholdet til Kvalitetsprogram for sentrum, Hønefoss 2040

Jf. § 1.2 og § 4.1 i reguleringsbestemmelsene til byplanen supplerer kvalitetsprogrammet
reguleringsbestemmelser og plankart for byplanen. Det s kal således redegjøres for hvordan
prinsippene for bebyggelse, fellesarealer og byrom i kvalitetsprogrammet ivaretas og følges opp i
detaljregulering innenfor planområdet til byplanen.

De fire prinsippene for utvikling som formuleres i kvalitetsprogramme t er forbind, forsterk , fortett og
prioriter .

7.1.1.1 Forbind
Som ledd sentrumsutviklingen av Hønefoss legges det opp til å skape sterke forbindelser mellom det
urbane og tette til det åpne, grønne landskapet og elva. Grepet som planforslaget legger opp til styrke r
mikroforbindelser mellom Kirkegat a , Kongens gate og Brutorget . I tillegg legger planforslaget opp til å
styrke Kirkegata som byrom og forbindelse for myke trafikanter. Kirkegata er en helt sentral
forbindelse mellom Søndre Torv , og Petersøya og elv a. Det samme nye byrommet i Kirkegata vil være
helt sentralt i planområdets, og Søndre Torv for øvrig, si n kontakt med nye parker langs
Kvernberggata.

7.1.1.2 For sterk
Det sammenhengende bygulvet i Hønefoss er byens sosiale ryggrad, og representerer offentlige og
felles byrom som bidrar til god helse, integrering av nye innbyggere, nye vennskap og forbedret
naboskap. Dette bygulvet er byens arena for samskaping, om det så gjelder kultur, handel eller
kunnskap. Plangrepet legger opp til en situasjon som aktiverer g atesnittet langs Kirkegata. I tillegg
tilfører plangrepet et nytt byrom mellom ny bebyggelse, som knytter Kirkegata, Kongens gate og
Brutorget sammen til et mer sammenhengende og attraktivt byrom enn hva det er i dag.

7.1.1.3 Fortett
Byplanen legger opp til forte tting og byreperasjon i sentrum , og øvre kvadraturen angis som en av
bydelene som tåler høyest arealutnyttelse. Plangrepet legger opp til en situasjon med høyere og mer
hensiktsmessig arealutnyttelse i en svært sentral tomt.

7.1.1.4 Prioriter
I tråd med overordne de retningslinjer, legger byplanen opp til en strategi om å minimere
personbiltransport og forbedre forhold for myke trafikanter. Ambisjonen om at flest mulig skal ha
tilgang til mest mulig av byens severdigheter som handel, turområder, sosial infrastruktu r kalles 10
minutters byen , og er på en måte et resultat av realisering av foregående prinsipper. Plangrepet
legger opp til en situasjon der myke trafikanter har fortrinnsrett, og byrom skal utformes og møbleres
deretter. Det vil være næring og utadrettede fasader i møte med bygulv.

7.2 Konsekvenser for nabobebyggelse
Det tilføres ny aktivitet og funksjonsmiks til Citygården og hotellkvartalet. Deler av kvartalet saneres og
bygges ut i tråd med ambisjoner for sentrumsutvikling i Hønefoss sentrum. Citygården reises som
typisk sentrumsbebyggelse, med kombinert bolig og forretningsformål. Kvartalet åpnes opp, og det gis
nye forbindelser og byrom.

Prosjektet medfører ny sol/skyggesituasjon for nabobebyggelsen.
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Figur 26 Sol/skyggesituasjon ved vår - og høstjevndøgn ved planlagt prosjekt på 6 etasjer.

Figur 27 Sol/skyggesituasjonen ved vår - og høstjevndøgn ved alternativ 5 etasjer.

For Bryggerigården og Sparebankbygget vil ny bebyg gelse først og fremst påvirke formiddagssolen.
Allerede klokken 12:00 viser diagrammet over at solen vil stå såpass i sør at ny Citygård nesten ikke
kaster skygge på Sparebankbygget. B iblioteket vil beholde morgensolen, men vil som følge ny
hotellfløy mist e ettermiddagssol. Det er utført solstudier av prosjektet med 5 etasjer etter ønske fra
Ringerike kommune. Solstudien viser at forskjellen i slagskygge fra 5 til 6 etasjer er liten.
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Figur 28 Illustrasjonsplan viser avstandsmål mellom ny Citygård og Bryggerigården, samt ny e uterom og
forbindelser som vil komme nabolaget til gode

Rommet mellom Bryggerigården og Citygården åpnes opp og opparbeides til nye funksjonelle byrom
og gang forbindelser , og gis funksjoner og fasader fra BKB1. Det sikres at virksomheter med
uteservering og bevertning legges mot Kirkegata eller Hotelltorget, for å redusere støybelastning mot
nabobebyggelsen.

Det etableres uteoppholdsareal til BKB1 på tak av 1 . etasje over fo rretningslokaler i bakgård mot
Bryggerigården og Sparebankbygget.
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Figur 29 Ny Citygård (BKB1) sett fra taket av Sparebankbygget mot åpning mot Kirkegata i sør

Renovasjon og tilgjengelig h et ifm. drift vil utbedres, da tilkomst vil bli enklere og mer oversiktlig med
renovasjon - og driftsbil. Det legges også opp til gjennomkjøring.

Vedr. tinglyste rettigheter. 318/430’s (Bryggerigården) sin rett til å ha elektrokjele på 318/429
(Citygården) er ikke lengere aktuell da kjelen er frakoblet og 318/430 er tilknyttet Vardar -
fjernvarmenett. 318/429 har tatt kontakt med 318/430 for å få avlyst rettigheten og demontert kjelen.
Øvrige tinglyste erklæringer og rettigheter vil gjelde i byggeperioden og ved ferdig bygg.

Det foreligger i dag ingen tinglyst eller annen hevdvunnen rett for 318/430 (Bryggerigården) til å ha
avløpsledninger over 318/429 (Citygården).

Sparebankbygget vil få ny tinglyst rettighet til tilkomst til parkeringsanlegg gjennom SPH.

Se for øvrig 6.3.2 – Ny sentrumsbebyggelse på Citygården (BKB1) og 6.3.3 – Utvidelse av hotell (BH)
for kvalitativ og estetisk redegjørelse

7.3 Landskap sbilde
Se punkt 7. 5 Byform og estetikk og punkt 7.6 Kulturminner og kulturmiljø .

7.4 Stedets karakter
Planområdet fremstår i dag som en bakevje, og som lite eller dårlig tilknyttet omkringliggende torg og
byvev. Plangrepet legger opp til et tydeligere grensesnitt i Kirkegata mot Søndre t orv, samt en
stramme re bebyggelseslinje mot Kirkegata. Disse grepene vil forsterke Kirkegata som forbindelse. Det
sikres tilfør t og opparbeidet et nytt byrom mellom Citygården og hotellet, der det tidligere har vært
bakevje og samferdselsteknisk areal. Byrommet vev es inn sammen med Søndre t orv i vest, og
sammen med torget foran Sentrumskvartalet i nord, og danner således et sammenhengende bygulv.

Kvartalsstrukturen i sentrum skjerpes som følge av planforslaget.

7.5 Byform og estetikk
Det største hinderet for å få til en enhetlig bebyggelsesstruktur innenfor BKB1 og BH er Citygården.
Denne blir i sin helhet revet for å få til ønsket kvartalstruktur som er intensjonen med planen.
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Hovedhenvendelsen til illustrasjonsprosjekt på BKB1 ligger mot Kirkegata og Hotelltorget (SGT). 1.
etasje mot Kirkegata vil bli tilbaketrukket i forhold til hotellets fasadeliv. Dette muliggjør et overdekket
sydvendt serveringsareal på fortausnivå. Fasadelivet av de overliggende 4 boligetasjene vil ligge i en
mel lomposisjon mellom fasadelivet til hotellet og fasadelivet til Bryggerigården for å knytte kvartalet
sammen. Den 5. boligetasjen er trukket ca. 7 meter tilbake fra underliggende fasade.

Planforslaget baserer seg på en åpen kvartal s struktur, dvs . at prinsi ppet med å bygge fasader ut mot
fortau og veier gjennomføres innenfor de rammene som eksisterende bebyggelse gir. Både gavlen i
Bryggerigården, vestlig gavl i Scandic, nordøstlig langside i Scandic, bibliotekhjørnet i
Sentrumskvartalet samt gangvei o_ SGG s etter begrensinger på en kompakt kvartals s truktur.

Den åpne kvartal s strukturen underbygger videre intensjonen om tilrettelegging for møteplasser og
byliv da en etablerer en større sydvendt torgdannelse, Hotelltorget, mellom hotellet og BKB1 . Torget
åpner o pp for en bred passasje fra Kirkegata til Brutorget. Hotelltorget vil bli aktivisert på 1. etasje og
ha publikumsrettet virksomhet i søndre del mot Kirkegata. Videre vil all adkomst til boligene aktivisere
vestsiden av Hotelltorget sammen med sykkelparkeri ng og hotellfunksjoner på østsiden. ( se
situasjonsplan )

Bestemmelse sikrer at bebyggelsen oppføres etter prinsipper beskrevet i illustrasjonsprosjekt og den
estetiske redegjørelsen som følger den. Bebyggelsen skal utformes med høyt visuell - og material
kva litet, og med et helhetlig, harmonisk og tidsmessig arkitektonisk uttrykk.

Se punkt 6.3.2 - Ny bebyggelse på Citygården (BKB1), og 6.3.3 – Utvidelse av hotell (BH) for kvalitativ
og estetisk redegjørelse.

Se for øvrig illustrasjons prosjekt som følger planforslaget.

7.6 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi
Citygården ligger inntil Sparebankbygget som ligger innenfor Riksantikvarens NB! – register
(kulturmiljø av nasjonal interesse). Citygården ligger også inntil bebyggelse (Bryggerigården) og
Søndre torv som er regulert med hensynssone bevaring kulturmiljø i gjeldende regulering (431
Områderegulering Hønefoss). Planforslaget kan ha påvirkning på kulturmiljø av nasjonal, regional og
lokal interesse. Det ble i oppstartsmøte bestemt at konsekvenser for omkringliggende kulturmiljø,
herunder særlig synlighet og næ rvirkning fra Søndre torv, skal utredes som del av planbeskrivelsen,
jfr. referat oppstartsmøte punkt 2.

Se for øvrig punkt 5.5.

En generell forutsetning for planforslaget er at siktlinjer og silhuetter av kulturmiljø ikke forringes eller
påvirkes negati vt sett fra Søndre torv og Kirkegata. Da er det relevant å vurdere hva som faktisk kan
sees fra Søndre torv, over Bryggerigården og Sparebankbygget. I forbindelse med planforslaget er
høyder Bryggerigården og Sparebankbygget innmålt av Berentsen Plan & Opp måling AS.
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Figur 30 Innmålte høyder på omkringliggende bebyggelse sett fra Søndre Torv.

Møne på Bryggerigården måles til k+ 96,82, mens møne på Sparebankbygget måles til 98,62. Taket
på blokkbebyggelsen foreslås regulert til k+ 98, med heisoppbygg til k+ 102. Dette betyr at
blokkbebyggelsen (BKB1) vil ligge under mønehøyden på Sparebankbygget, og litt over 1 m over
Bryggerigården. Fra terreng på Søndre torv medfører dette at boligbebyggelsen ikke vil være synlig.

Gesims og tak p å ny hotellbebyggelse vil være k+ 100,4, mens inntrukken toppetasje skisseres til k+
104,2. Dette medfører at heller ikke hotellbebyggelsen vil være synlig fra Søndre torv.

Figur 31 Prinsippsnitt som viser siktlinje fra vestre e nde av Søndre torv. Ny bebyggelse vil ikke være synlig. BKB1
med 6 etasjer.

Fasadematerialene vil samspille med omkringliggende muralt uttrykk i tegl og puss for å tilpasse seg
materialiteten i Bryggerigården, Sparebankbygget og Rutebilgården. Bryggerigår den har
svalgangsløsninger inn mot nytt boligbygg med stående metallspiler i rekkverket. For å tilpasse seg
dette uttrykket, vil balkongene på nybygget bli utført etter samme prinsipp.
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Se for øvrig punkt 6.3.2 – Ny sentrumsbebyggelse på Citygården (BKB1) og 6.3.2 – Utvidelse av
hotell (BH) for grundigere beskrivelse av materialitet, farger ol.

Figur 32 Prosjekt sett fra Søndre torv med Bryggerigården i forgrunnen.

Figur 33 Snitt med oppriss som viser ny situasjon



43

Figur 34 Oversiktsbilde av ny situasjon

Figur 35 Prinsippsnitt som viser siktlinje fra vestre ende av Søndre torv. BKB1 med 5 etasjer.

Det er videre laget en illustrasjon på forespørsel fra Ringerike kommune som viser boligbygget i 5
etasjer. Forslagsstillers kommentar til denne illustrasjonen er at boligbygget , som er et «infillprosjekt»
for å få til en enhetlig kvartalstruktur , er for lavt , da det e r ca . 3 etasjer under nytt hotell og ca . en
etasje under møne på Bryggerigården i tillegg til at utnyttelsen på tomten blir ytterligere senket.

Bryggerikjelleren

Bryggerikjelleren vil ikke bli berørt av utbyggingen og fundamentering av overliggende boligp rosjekt
forutsettes løst uten inngripen i denne. Ny parkeringskjeller vil ligge nord for bryggerikjelleren og ny
rømningsvei fra bryggerikjelleren vil bli løst utenfor hvelvene.

Se for øvrig I llustrasjons prosjekt som følger planforslaget.

7.7 Forholdet til kra vene i kap . II i Naturmangfoldloven
Planområdet har svært få naturmangfoldsinteresser i dag. Planforslaget sikrer eksisterende trerekke
langs Kirkegata. Planforslaget skal benytte blågrønne tak og flater, samt bruk av vegetasjon og andre
planter på gatetun , torg og langs fortau. Vegetasjonen og blågrønne strukturer skal benyttes til
overvannshåndtering og fungere som en opplevelseskvalitet, samtidig som den legger opp til å
fungere som stimulerende for naturmangfoldet ved å være attraktiv for pollinerende i nsekter.
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Jfr. NML § 8; Området er tidligere utredet i forbindelse med overordnet områderegulering for
Hønefoss . I forbindelse med dette planarbeid et er det benyttet åpne kilder på nett . Det er ikke funnet
opplysninger som gir noen grunn til å anta at området bør undersøkes nærmere.

Jfr. NML § 9 ; Basert på ovennevnte kunnskapsgrunnlag er det vurdert som lite sannsynlig at det
foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på na turmangfoldet.

Jfr. NML § 10 ; Oppføring av bebyggelse og anlegg hvor som helst nær et naturområde vil alltid
medføre noe belastning på økosystemet. Plangrepet legger opp til utbygging i en bymessig
sammenheng, som i stor grad er forbeholdt myke trafikanter . Plangrepet tilfører også grøntområder
der det er hensiktsmessig. Området er i dag preget av sentrumsbebyggelse og kjørearealer. Den
samlede belastning av plangrepet vurderes derfor som liten.

Jfr. NML § 11; utbygger vil så langt det er mulig benytte byg ge - og anleggsmetoder som minimerer
konsekvenser for naturmangfold i området. E ksisterende vegetasjon langs Kirkegata reguleres til
bevaring , og sikres fysisk sikring i anleggsperioden. Ved ferdigstillelse vil planområdet fremstå som
grønnere enn i dag, da de reguleres mye grønne tak, samt sikres beplantning på gatetun og torg.

Jfr. NML § 12; Det sikres at det med søknad om rammetillatelse skal omtales tiltak for å redusere
klimabelastning, samt en redegjørelse for sikring av trær og vegetasjon. Denne skal også inneholde
en redegjørelse for støv og støy i anleggsperioden, samt tiltak for å begrense belastningen. Det
ilegges krav om dokumentasjon på massehåndtering og skjæring fra annen terrengbehandling.

7.8 Rekreas jonsinteresser/ rekreasjonsbruk
P langrepet hverken omdisponerer eller forringer rekreasjonsinteresser i planområdet. Det legges opp
til en styrking av øst - vest forbindelsen langs Kirkegata til rekreasjonsinteresser i øst. Trær og
vegetasjon langs Kirkegata bevares eller revegeteres så lan gt det lar seg gjøre og er hensiktsmessig.

Planforslaget ligger i nærhet til Søndre park som er et sentral t uteoppholdsareal i byen.

7.9 Uteområder
Planforslaget legger opp til nytt byrom og s ambruksallmenning (felt SGT – Gatetun) mellom BKB1 og
BH. Arealet skal utformes og møbleres til fordel for myke trafikanter og slik at byrommet skal kunne
benyttes av flest mulig på like vilkår. Det sikres at u teoppholdsarealer og byrom skal ha blågrønne
kvaliteter. Are ale t skal allikevel ivareta adgangen for vareleverin g /renovasjon og utrykningskjøretøy.

Arealer mellom Citygården og Bryggerigården åpnes opp, og det gis gjennomgangsmulighet. Arealer
på tak av 2. etasje utformes til lek og opphold for ny boligbebyggelse.

Se for øvrig illustrasjonsplan

7.1 0 Trafikkforhold
Kjøreadkomst for beboere i den nye boligblokken blir gjennom eksisterende parkeringskjeller for
Sentrumskvartalet med innkjøring fra Tippen. Det nye byrommet mellom Scandic og ny
boligbebyggelse opparbeides som sambruksallmenning med fokus på myke trafikan ter. Det åpnes for
varelevering og renovasjon fra sambruksallmenningen i regulerte tidsrom for å redusere potensiell
konflikt mellom ulike trafikantgrupper. Det legges opp til gjennomkjøring for vareleverings - og
renovasjonsbiler for å unngå all form for r ygging. Byrommet møbleres og opparbeides terskelfritt for
universell utformet ferdsel.

Det åpnes for sykkelparkering på gatetunet (SGT) .

Kirkegata omdisponeres til torgareal (o_ST) mellom Søndre torv og Kvernberggata.

7.1 1 Støy
I forbindelse med planforslaget er det utarbeidet en støyutredning av ApiAku v/ Lars Oftedahl.



45

Figur 36 Skjermdump fra støyutredning utført av ApiAku

Beregninger viser rød støysone på østlig fasade av Scandic og ny hotellbebyggel se.

Det er gul støysone på sørlig fasade av ny boligbebyggelse. Beregnet utendørs støynivå er her så lavt
at det ikke er nødvendig med særskilte lydisolasjonskrav til fasadene.

Uteoppholdsarealer og private balkonger for boligbebyggelse ligger skjermet f or støy på vestlig side.
Det er ikke behov for avbøtende tiltak her. Balkonger vendt sørover ligger i gul støysone . Det åpnes
her for støyskjermingstiltak med tett , gjennomsiktig rekkverk opp til om lag 140 cm for å imøtekomme
grenseverdier for støy på pri vat uteoppholdsareal.

Se figur 1 4 på side 20 for illustrasjon av hvordan foreslått støyskjermingstiltak kan se ut.

Det er ingen krav til grenseverdi for uteoppholdsarealer hva gjelder hotell/overnatting.

Med søknad om igangsetting skal det redegjøres for støv og støy i anleggsperioden, samt tiltak for å
begrense denne.

Se for øvrig støyutredning utarbeidet av ApiAku som følger planforslaget.

7.1 2 Barns interesser
Planområdet er ikke egnet for barn og unge i d ag . Plangrepet omdisponerer således ingen arealer
som i dag er hensiktsmessig for bruk av barn og unge.

Plangrepet legger opp til sambruksallmenning mellom ny boligbebyggelse og Scandic som i all
hovedsak skal være bilfri, med unntak av varelevering og re novasjon som forekommer i regulerte
tid srom.

For barn og unge som flytter inn i ny boligblokk tilføres det et f elles leke - og uteoppholdsareal i
bakgård på taket av næringsarealer i 1. etasje. Uteoppholdsareal møbleres og utformes slik at det
inviterer til bruk og samvær for alle aldersgrupper. Uteoppholdsarealene s kjermes mot forurensning,
støy og trafikkfarer. For øvrig legger plangrepet opp til trafikksikker forbindelse forbeholdt myke
trafikanter mellom Kongens gate og Kirkegata til torget for Sentrumskvartalet.
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7.1 3 Sosial infrastruktur
Det legges ikke opp til etablering av skole, barnehage eller helsetjeneste i plangrepet. Skole - og
barnehagedekning vurderes som tilstrekkelig.

7.1 4 Universell tilgjengelighet

Figur 37 Uteoppholdsarealer utformes etter prinsipp om universell utforming

Nytt offentlig tilgjengelig byrom tilføres Hønefoss, og det tilrettelegges for nye forbindelser mellom
Kirkegata, Kongens gate og Brutorget. Nye byrom og forbindelser for myke trafikanter opparbeides
etter prinsipp om universell utforming.

Kirkegata oppa rbeides som torg mellom Søndre torv og Kvernberggata , og gate mellom Søndre torv
og Kongens gate.

Med søknad om rammetillatelse skal utomhusplan og redegjørelse for universell utforming på
gatetunet (SGT) legges ved.

7.1 5 ROS
Risiko - og sårbarhetsanalysen vu rderer planforslaget som relativt uproblematisk. Risikoen som
identifiseres knyttes hovedsakelig til endret trafikkmønster, overvann og kulturminner.

Det reguleres gatetun med varelevering og renovasjon mellom BKB1 og BH. I bestemmelsene åpnes
det for å benytte regulerte tider for varelevering for å minimere konflikt mellom trafikantgrupper. Det
sikres også gjennomkjøring for å redusere behovet for rygging.

Andel im permeable flater redusere s betraktelig som følge av planfo rslaget. Det sikres rikelig med
blågrønne tak og flater for å fordrøye store mengder overvann.
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Konsekvenser for nærliggende kulturmiljø vurderes ikke som stor, da prosjektet i sin helhet ikke vil
være synlig fra Søndre torv. Planen sikrer høy visuell - og m aterialkvalitet, samt sikrer at prosjektet skal
følge hovedgrepene i vedlagt illustrasjonssett og estetisk redegjørelse.

Se for øvrig punkt 6.16 Overvann og blågrønne løsninger, 7.6 Kulturminner og kulturmiljø, 7.10
Trafikkforhold, og vedlagt ROS - analyse.

7.1 6 Grønnstruktur
Eksisterende trerekke i Kirkegata bevares.

Gatetun (felt SGT) og torg (o_ST 1 - 2 ) får innslag av vegetasjon og grønt som skal fungere som
opplevelseskvalitet , samt overvannstiltak.

Takflatene over tilbaketrukket toppetasje på hotellet, takf latene mellom nytt og eksisterende hotell,
takflatene til felles uteareal for boligene i 6. etasje og 2. etasje utføres med grønne/blågrønne tak for
bl. annet fordrøyning av overvann, biologisk mangfold, estetiske og trivselsmessige grunner. Deler av
takfl atene på eksisterende hotell gis blågrønne tak også.

Figur 38 Prinsipp skisse b lågrønne tak i planen

Det sikres arealkrav til blågrønne tak i bestemmelsene.

7.1 7 Teknisk infrastruktur
Tiltak i planforslaget foreslås tilknyttet vannledning i Kongens gate, og føre vannledning i kulvert under
Kongens gate for å unngå graving. Ny bebyggelse vil medføre at eksisterende spillvann og
overvannsledninger må legges om. Sluk som fører overvann til spillvannsledninger må fjernes. Nytt
terreng medfører at det blir ny plassering av eventuelle gatesluk.

Fjernvarme - og kjølerør legges om i forbindelse med kjørekulvert.

Se punkt 6 .15 - Plan for vann - og avløp og 6.16 O vervann og blågrønne løsninger , og for øvrig
Teknisk infrastruktur – vann og avløp, utarbeidet av COWI, datert 18. mars 2020, A202022/01 som
følger planforslaget.
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7.1 8 Kulvert under Kongens gate
Kulverten under Kongens gate ligger utenfor reguleringsområde. Fremtidig bruk av kulverten er ikke
avklart. Mulig bruk av kulverten for å krysse Kongens gate med ny vannledning (VL) ble angitt som en
mulig løsning fra COWI for å slippe oppgraving over Kong ens gate. Dette vurderes som positivt for å
unngå et slikt anleggsarbeid over byenes mest trafikkerte gate.

Hvis kulverten i fremtiden vil bli benyttet som f.eks fo t gjengerundergang vil en vannledning festet i
kulverttaket ikke ha noe praktisk betydning. Kulverten har ca . 4.0 m eter fri innv endig høyde.

Det vurderes som hensiktsmessig å avklare eventuell framtidig bruk av kulverten til
fotgjengerundergang i egen strekningsvis regulerings plan for Kongens gate.

7.1 9 Kon sekvenser for næringsinteresser
Hotellet øker sin kapasitet både i forhold til hotellrom, servering og konferanse. For ytterligere å styrke
sin posisjon i konferansemarkedet vil hele hotellet i 2. etasje bli koblet fysisk sammen med
kinosenteret i Sentrumskvartalet.

Det reguleres til forretning, lager og/eller tjenesteyting i 1. etasje i felt BKB1. Det er krav til utadrettet
virksomhet i første etasjen i B K B 1 mot Kirkegata. Bruksarealer som har

Innkomne innspill

8.1 Merknader

8.1.1 Varsel om oppstart, januar 2020

Det ble varslet oppstart av planarbeidet per post 13. - 14. januar 2020, og på trykk i Ringerikes
blad 15. januar 2020.

Det kom inn 12 merknader i tidsrommet. Fullstendig oppsummering og kommentering følger
planforslaget som eget dokument.

Merknadene omhandler samlet sett temaene

Utnyttelse og høyder som går utover byplanenes rammer
Frarøvelse av den frie sikten og sol for omkringliggende bebyggelse
Støy og uro fra nye virksomheter
Renovasjonstekniske løsninger
Kapasitet ved dagens parkerin gskjeller under Sentrumskvartalet
Planavgrensning, særlig av hensyn til Kongens gate og Kirkegata
Tilgjengelighet for Brannvesen

Merknad til varsel om oppstart kom fra:

1. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
2. Statens vegvesen, transport og samfunn
3. Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS
4. Bane NOR
5. Bryggerigården Boligsameie
6. Fylkesmannen i Oslo og Viken
7. Styret i boligsameiet Hønefoss Bru 1 D
8. Sameiet i Hønefoss Bru 1 C
9. Kirkegata 7 ANS v/ Anne Helene Frøislie
10. Den norske kirke, Tunsberg bispedømmeråd
11. Ringe rike brann - og redningstjeneste
12. Norges vassdrags - og energidirektorat
13. Viken fylkeskommune
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8.1.2 Varsel om utvidelse av planområde , mars 2020.

På grunn av planlagt overbygg mellom ny hotellfløy og Sentrumskvartalet ble det varslet om
utvidelse av planområdet av byggtekniske årsaker. Kun de som vurderes som berørt av utvidelsen
ble varslet om dette den 20.03.2020 per e - post. Merknadsfristen på utv idelsen ble satt til
13.04.2020.

Det kom inn en merknad fra Bryggerigården Boligsameie. Bryggerigården har ingen innvending på
utvidelsen . Merknaden gjentar tidligere merknad om planforslagets utnyttelse og høyder, og dets
forhold til rammene i byplanen.

Merknaden tar for øvrig opp at varsel om utvidelse av planområde referer til et varsel om oppstart
av planarbeid som ble sendt ut januar 2018. Dette belyser en skrivefeil i varselet om utvidelse av
planområde, da oppstartsvarselet det refereres til er va rselet som ble sendt ut i forbindelse med
oppstart av planarbeidet i januar 2020.

8.1.3 Varsel om utvidelse av planområde, april 2020
28. april 2020 ble Hønefoss Sparebank varslet om utvidet planavgrensning som følge av
tilkoblingen til og atkomsten fra ny par keringskjeller (SPH). Planavgrensningen ble derfor utvidet
noe mot vest, inn på eiendommen til Hønefoss Sparebank. Som eneste berørte, ble bare Hønefoss
Sparebank varslet på e - post. Hønefoss Sparebank hadde ingen bemerkning til utvidelsen.

Avsluttende ko mmentar

Plangrepet legger opp til ny sentrumsbebyggelse på byplanens felt BS10 og BH1. Eksisterende
bebyggelse i planområdet består i dag av hotellbebyggelse i øst, og Citygården i vest. Særlig
Citygården fremstår som en sentrumstomt som tåler høyere utny ttelse , der bebyggelsen har
uryddig og lite bymessig kontakt mot Kirkegata . Citygården har to etasjer. Hotelleiendommen
har et større parkeringsareal som bør utnyttes bedre for å imøtekomme kommunens ambisjon
om sentrumsvekst og transformasjon.

Planen leg ger opp til arealformål og utnyttelse som åpner for etablering av ny
sentrumsbebyggelse med bolig og næring i første etasje der Citygården står i dag, og ny
hotellfløy på parkeringsarealet bak dagens hotell. Hotellet skal etableres med
sammenhengende først e og andre etasje for å ivareta en sammenhengende fasade mot
Kongens gate . Bebyggelsen som foreslås tar opp i seg byens historiske bebyggelse og
kvartalsstruktur, og tilfører attraktive boliger og styrket grunnlag for næringsutvikling.
Planforslaget er et resultat av kvalitative og estetiske vurderinger og avveininger, og ønske om
et tettere sentrum med møteplasser og tilrettelegging for gående.

Det etableres n ytt byrom mellom hotellkvartalet og ny bebyggelse på Citygården som
opparbeides offentlig tilgjeng elig etter prinsipper om universell utforming. Byrommet knytter
Kirkegata og bussterminal i Kvernberggata med offentlig tilgjengelig gangareal mellom Kongens
gate og Brutorget .

Planforslaget berike r Hønefoss sentrum med boliger, bruksareal for publikumsrettet virksomhet
og tjenesteyting , styrket konkurransedyktighet innen hotell - og konferansemarkedet og nye
byrom.
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Figur 39 Illustrasjon av planforslaget
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KANALER ?

KANALER TIL SJAKTER
I AKSE C ?

KANALOPPBYGG

KANALENE TIL ROMMENE MELLOM
AKSE L OG M F RES UNDER
ST LPLATETAKET TIL SJAKTENE
VED BITRAPP .

VARME , TYPE : ?
U . V . SLUK MED

NB . IKKE OVER SJAKTEN ! DETALJ ?

SLUK med
avl › p til sjakt

SLUK med
avl › p til sjakt

TN 1

TN 5
TN 6

TN 3

TN 2 TN 4

5 , 9 m2

5 , 9 m2

C + 93 , 70 m

C + 94 , 47 m

C + 94 , 47 m

C + 94 , 47 m

Hotellrom korridor
A : 102 , 3 m2

H . rom
A : 14 , 3 m2

Junior Suite / HC - rom
A : 25 , 5 m2

HC - rom
A : 22 , 2 m2

Bod
A : 3 , 0 m2

Sov
A : 8 , 8 m2

Sov
A : 15 , 4 m2

Stue / spis
A : 37 , 3 m2

Entre
A : 8 , 1 m2

Bod
A : 3 , 5 m2

Sov
A : 11 , 6 m2

Sov
A : 12 , 0 m2

Stue / spis
A : 63 , 5 m2

Bod
A : 3 , 0 m2

Entre
A : 16 , 4 m2

Bod
A : 3 , 2 m2

Bod
A : 2 , 9 m2

Entre
A : 6 , 0 m2

Stue / spis
A : 20 , 9 m2

Stue / spis
A : 36 , 2 m2

Entre
A : 5 , 1 m2

Sov
A : 9 , 8 m2

Stue / spis
A : 32 , 6 m2

Bod / gang
A : 4 , 5 m2

Entre
A : 5 , 2 m2

4 , 8 m2

4 , 8 m2

2 , 1 m2

2 , 1 m2

4 , 8 m2

4 , 8 m2

4 , 8 m2

Family rom
A : 20 , 0 m2

Family rom
A : 20 , 0 m2

Family rom
A : 20 , 0 m2

Family rom
A : 20 , 0 m2

H . rom
A : 14 , 3 m2

Family rom
A : 20 , 0 m2

Family rom
A : 20 , 0 m2 Family rom

A : 20 , 0 m2

H . rom
A : 14 , 3 m2

H . rom
A : 14 , 3 m2

Family rom
A : 20 , 0 m2

Family rom
A : 20 , 0 m2

H . rom
A : 17 , 0 m2

Sov
A : 9 , 1 m2

Sov
A : 11 , 4 m2

F T
rapp
1

A
:26,1
m

2

F T
rapp
2

A
:25,8
m

2

Sov
A : 9 , 0 m2

Sov
A : 12 , 2 m2

Sov
A : 9 , 0 m2

Sov
A : 9 , 1 m2

H . rom
A : 14 , 3 m2

H . rom
A : 14 , 5 m2

H . rom
A : 14 , 3 m2

H . rom
A : 14 , 3 m2

H . rom
A : 17 , 1 m2

Rømningstrapp
A : 7 , 1 m2

Lintøy
A : 12 , 2 m2

N
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3 , 8 m2 3 , 8 m2 3 , 8 m2 3 , 8 m2 3 , 8 m2 3 , 8 m2 3 , 8 m2 3 , 8 m2

3 , 8 m2 3 , 8 m2

3 , 8 m2 3 , 8 m2 3 , 8 m23 , 8 m2 3 , 8 m23 , 8 m2 3 , 8 m23 , 8 m2 3 , 8 m2
5 , 9 m2

5 , 9 m2

C + 96 , 80 m

C + 97 , 87 m

C + 97 , 87 m

C + 97 , 87 m

Hotellrom korridor
A : 102 , 3 m2

H . rom
A : 14 , 3 m2

Junior Suite / HC - rom
A : 25 , 5 m2

HC - rom
A : 22 , 2 m2

Family rom
A : 20 , 0 m2

Family rom
A : 20 , 0 m2

Family rom
A : 20 , 0 m2

Family rom
A : 20 , 0 m2

H . rom
A : 14 , 3 m2

Family rom
A : 20 , 0 m2

Family rom
A : 20 , 0 m2 Family rom

A : 20 , 0 m2

H . rom
A : 14 , 3 m2

H . rom
A : 14 , 3 m2

Family rom
A : 20 , 0 m2

Family rom
A : 20 , 0 m2

H . rom
A : 17 , 0 m2

H . rom
A : 14 , 3 m2

H . rom
A : 14 , 5 m2

H . rom
A : 14 , 3 m2

H . rom
A : 14 , 3 m2

H . rom
A : 17 , 1 m2

Rømningstrapp
A : 7 , 1 m2

Lintøy
A : 12 , 2 m2

N
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C + 100 , 40 m

C + 100 , 40 m

C + 101 , 67 m

C + 101 , 67 m

C + 100 , 40 m

TRENINGSROM /
Private arrangementer

T AKTERRASSE

Trening / møte
A : 195 , 1 m2

Gang
A : 54 , 1 m2

Gard
A : 16 , 6 m2

Gard
A : 16 , 5 m2

Trapp / heis
A : 33 , 7 m2

Anretningskjøkken
A : 24 , 1 m2

HCWC
A : 7 , 3 m2

BK / WC ans ?
A : 2 , 7 m2

N
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2 , 5 m2

C + 75 , 65 m

C + 73 , 53 m

WC / GARD - GJEST

W
C
/
G
A
R
D
-
A
N
S
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EKS . TRENINGSROM

HC

HC

TEKNISK ROM

HC

BRANNPORT + GANGDØR

B
R
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N
PO

R
T
+

G
A
N
G
D
Ø
R

C+ 73,80

C + 73 . 53

C + 73 , 93

C + 73 . 53

C + 73 . 53

C + 73 . 53

C + 75 , 17

C + 75 , 17

C + ?

C + ?

C + 73 . 53

C+ 74,00

C + 73 . 93

C + 73 . 93
C
+
73
.9
3

C
+
73
.9
3

BRA kjeller
A : 1 887 , 0 m2

Sluse
A : 4 , 4 m2

Gang
A : 49 , 4 m2

Teknisk rom
A : 38 , 2 m2

Sportsbod 3
A : 60 , 9 m2

Gang
A : 49 , 0 m2

Sluse
A : 5 , 0 m2

Sluse
A : 7 , 6 m2

Sluse ?
A : 20 , 5 m2

Sluse ?
A : 2 , 5 m2

Sportsbod 1
A : 55 , 1 m2

Sportsbod 2
A : 29 , 2 m2

Sportsbod 4
A : 67 , 1 m2

Sportsbod 3
A : 37 , 4 m2

Sykkelparkering 16 sykler
A : 26 , 5 m2

BRA kjeller tekn
A : 367 , 8 m2

BRA kjeller exist
A : 676 , 1 m2

6 , 5 m2 6 , 5 m2

5 , 0 m2

5 , 0 m2

5 , 0 m2

5 , 0 m2

5 , 0 m2

5 , 0 m2 2 , 6 m2

2 , 5 m25 , 0 m2

5 , 0 m2
5 , 8 m2

5 , 0 m2

5 , 0 m2

2 , 5 m2

5 , 0 m25 , 0 m25 , 0 m25 , 0 m2

2 , 5 m22 , 5 m2

5 , 3 m2

5 , 0 m2

3 , 8 m2

5 , 6 m2

3 , 2 m2 3 , 2 m2

4 , 9 m2

5 , 0 m2

5 , 0 m2

5 , 0 m2

5 , 0 m2

6 , 5 m2

2 , 1 m2

5 , 0 m2

5 , 0 m2

4 , 0 m2

2 , 8 m2

Eks . TRAFO
Sentrumsgården

Parkering
A : 1 346 , 2 m2

Teknisk / Lager
A : 185 , 4 m2

Sykkelparkering 16 x 3 sykler , 8 x 2 sykler
A : 31 , 6 m2

N
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+97,87

4
43
0

Bolig - 2 . etg

Bolig - 3 . etg

Bolig - 4 . etg

Bolig - 5 . etg

Bolig - 6 . etg

Forretning - 1 . etg

Parkering / Bod - 1 U . etg

Felles t akterrasse

gesims

Parkering kjøpesenter

Parkering kjøpesenter

gesims

Bolig + forretnings inngang
- dekket senkes lokalt

+73,93

+77,64
+78,60

+82,41

+85,27

+88,17

+91,07

+94,47

+97,87

BOLIG E KS . BYGG KIRKEGATA

Eks . terreng

EKS . BYGG

Eksisterende terreng
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+73,53

+78,07

+84,40

+87,50

+90,60

+93,70

+96,80

+100,40

+104,20

3
07
0

Konferansesal - 2 . etg

Parkering , bod , lager etc

Bolig - 2 . etg

Bolig - 3 . etg

Bolig - 4 . etg

Bolig - 5 . etg

Bolig - 6 . etg

Felles t akterrasse

Forretning - 1 . etg

Parkering / Bod - 1 U . etg

Felles uteområde

Hotellrom - 3 . etg

Hotellrom - 4 . etg

Hotellrom - 5 . etg

Hotellrom - 6 . etg

Hotellrom - 7 . etg

Trening / møte - 8 . etg

G esims

Topp heishus 101 , 82

G esims

G esims

Bolig inngang - dekket senkes lokalt

T akterrasse

+73,93

+77,64
+78,60

+82,37

+85,27

+88,17

+91,07

+94,47

+97,87

Prinsippsnitt BB - gjennom hotell og bolig

BOLIG HOTELL SØNDRE TORG E KS . BYGGKongens gate HOTELLTORG E KS . BYGG

Nytt fortau og
sykkelsti

nytt fortau og sykkelsti



1 : 500 Fasade C - C Fasade mot KirkegataScandic City gården - Illustrasjoner til regulering
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Snitt med oppriss CC - Sett fra Kirkegata

BOLIG HOTELL - eksisterende hotell foran med bakenforliggende nybygg Eks . bygg Kongens gate SØNDRE TORG

Heis og trapp til takterrasse

Eks . verneverdig bygg ( tegnet inn etter foto )



1 : 500 Fasade E - E og F - F - Hotell og Bolig nord og sydScandic City gården - Illustrasjoner til regulering
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Snitt med oppriss EE - Sett fra Nord
BOLIG HOTELL - nybygg nord , med passasje fra Kongens gate Kongens gate SØNDRE TORG Torg

Felles takterrasse

Nytt fortau og
sykkelsti

Møterom Tekn / lager

+82,57 +82,57

+84,67

Bolig inngang
dekket senkes lokalt

Snitt med oppriss FF - Sett fra Sør

BOLIG HOTELL - nybygg fasade mot syd + snitt gjennom mellombygg Kongens gate S øndre Torg Torg

Felles uteområde

F orretning

F elles takterrasse

Bolig

Bryggerigården

Konferanse og hotellkjøkken

Garderober , lager og parkering

Overlys

Nytt fortau og sykkelsti

Parkering og bod



1 : 500 Fasade H - H og I - I Bolig øst og vestScandic City gården - Illustrasjoner til regulering
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+77,13

BOLIG med næring og inn g anger på plan 1 . etasjeKongens gateParkeringsplass foran eks bebyggelse Passasje og g løtt av Søndre torg Eks . bygg Kino

Snitt med oppriss II - Sett fra Hotelltorget mot fasade øst

Snitt med oppriss HH - Boligfasade vest
BOLIG - sett fra vest , mot balkongside Eks . bygg Kongens gate Eksisterende bebyggelse



1 : 500 Snitt D - D og J - J Hotellfasader øst og vestScandic City gården - Illustrasjoner til regulering
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Snitt med oppriss DD - Sett fra K ongens gate

HOTELL - eksisterende bygg Bibliotek - e ks . bygg HOTELL - ny bygg E ks isterende bygg

Bolig

B ibliotek

Hotell

Vare Passasje

Kino

Snitt med oppriss JJ
HOTELL - nytt og eksisterende bygg med varelevering sett fra hotelltorget K irkegata Parkeringsplass



1 : 500 Farger og materialer 1Scandic City gården - Illustrasjoner til regulering
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Snitt med oppriss CC - Sett fra Kirkegata

BOLIG HOTELL - eksisterende hotell foran med bakenforliggende nybygg Eks . bygg Kongens gate SØNDRE TORG

Heis og trapp til takterrasse

Eks . verneverdig bygg ( tegnet inn etter foto )

Form , uttrykk og materialitet

Et så stort område vil kreve en variasjon i farger og materialitet .

En kombinasjon av farger og materialer som harmonerer med
eksisterende bebyggelse i kvartalet vil bidra til tilhørighet og identitet .

Bebyggelsen er foreslått bygget i en variasjon av varige ,
naturlige og gode materialer med utstrakt bruk av tegl ,
noe puss , tre og bruk av farger .



1 : 500 Farger og materialer 2Scandic City gården - Illustrasjoner til regulering
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Snitt med oppriss DD - Sett fra K ongens gate

HOTELL - eksisterende bygg Bibliotek - e ks . bygg HOTELL - ny bygg E ks isterende bygg

Bolig

B ibliotek

Hotell



01 Fra Søndre TorgScandic City gården - Illustrasjoner til regulering

14 . 0 5 . 2020



02 Fra Kirkegata vestScandic City gården - Illustrasjoner til regulering

14 . 0 5 . 2020



03 Gjennom passasjeScandic City gården - Illustrasjoner til regulering

14 . 0 5 . 2020
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C + 94 , 47 m

F
Trapp 1
A : 26 , 1 m2 F

Trapp 2
A : 25 , 8 m2

4 R
1
A : 99 , 8 m2

Privat ute
1
A : 105 , 3 m2

3 R
1
A : 75 , 0 m2

4 R
1
A : 130 , 6 m2

3 R
1
A : 71 , 9 m2

2 R
1
A : 45 , 8 m2

3 R
1
A : 115 , 0 m2

4 R
1
A : 99 , 8 m2 3 R

1
A : 75 , 0 m2

F
Trapp 1
A : 26 , 0 m2

F
Trapp 2
A : 32 , 4 m2

3 R
1
A : 71 , 9 m2

2 R
1
A : 45 , 8 m2

3 R
1
A : 89 , 0 m2

3 R
1
A : 115 , 0 m2

4 R
1
A : 99 , 8 m2

3 R
1
A : 71 , 9 m2

3 R
1
A : 89 , 0 m2

3 R
1
A : 75 , 0 m2

F
Trapp 1
A : 26 , 1 m2

F
Trapp 2
A : 32 , 7 m2

2 R
1
A : 45 , 8 m2

3 R
1
A : 115 , 0 m2

4 R
1
A : 99 , 8 m2 3 R

1
A : 75 , 0 m2

F
Trapp 1
A : 26 , 0 m2

F
Trapp 2
A : 32 , 7 m2

3 R
1
A : 71 , 9 m2

2 R
1
A : 45 , 8 m2

3 R
1
A : 89 , 0 m2
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N
G
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3 R
1
A : 78 , 8 m2

F
Trapp 1
A : 43 , 9 m2

3 R
1
A : 75 , 0 m2

2 Rm
1
A : 37 , 5 m2

2 Rm
1
A : 37 , 9 m2

F
Trapp 2
A : 50 , 1 m2

3 R
1
A : 80 , 6 m2

3 R
1
A : 80 , 7 m2

2 R
1
A : 55 , 2 m2

MFUA
1

Privat ute
1
A : 9 , 6 m2

Privat ute
1
A : 20 , 5 m2

Privat ute
1
A : 10 , 2 m2

Areal BRAS Leilighetsfordeling

Type

2 R

2 Rm

3 R

4 R

Areal

238

75

1 170

875

2 358 m ²

Antall

5

2

15

8

30

N

BRAS - Salgbart areal ( leilighetsareal )

27 %

23 %

Plan 6 . etasje - ( 5 . etasje bolig )

Plan 5 . etasje - ( 4 . etasje bolig )

Plan 3 . etasje - ( 2 . etasje bolig )

Plan 4 . etasje - ( 3 . etasje bolig )

Plan 2 . etasje - ( 1 . etasje bolig ) - til felles uteområde

7

SUM 100 %

som
tegnet

50 %

Sportsbod ( nettoareal )

- 5 , 0 m 2 x 24 stk = 1 20 m 2
- 2 , 5 m 2 x 6 stk = 1 5 m 2
Totalt 30 stk = 1 35 m 2 + sirkulasjon

*

Snittstørrelse som tegnet : 2358 m 2 / 30 stk = ca 78 , 5 - 79 m 2

Ihht TEK 17 kan 50 % av leiligehetene under 50 m 2
være uten UU - krav .
3 leiligheter , på plan 2 . etasje , er uten UU - krav .
2 av disse er under 50 m 2 og 1 er på ca 55 m 2 .*
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ILLUSTRASJONSPROSJEKT FOR FELT BS10 og BH1 18 .0 5 .20 20

Kvalitativ og estetisk beskriv else

Dagens situasjon

BS10 består i dag av Bryggerigården, Sparebankbygget, Rutebil gården og Citygården.
Sparebankbygget har en tosidig henvendelse - øst mot indre gårdsrom og vest mot Søndre Torg.
Rute bilgården har en tresidig henvendelse – øst mot indre gårdsrom, nord mot Brutorget og vest mot
Søndre Torg. Bryggerigården har en tresidi g henvendelse – øst mot indre gårdsrom, vest mot Søndre
Torg og syd mot Kirkegata. Citygården har henvendelse mot indre gårdsrom og mot Kirkegata i syd.

Bryggerigården , Sparebankbygget og Rutebil gården sammen danner en tydelig avgrenset
kvartalstruktur mot Brutorget, Søndre Torg og Kirkegata . Bryggerigårdens fasadeliv ligger ca 2,5 - 3 m
fra fortauskant mot Kirkegata. Citygården med sine to etasjer ligger tilbaketrukket fra Kirkegata med
en 15 graders vinkel i f orhold til denne og følger således ikke overordnet kvartalstruktu r . Årsak til
dette ligger i underliggende hvelvkonstruksjon tilhørende Bryggerikjelleren .

BH1 består i dag av Scandic Hotel som ligger med langfasaden mot Kirkegata og gavlfasaden mot
Kongens gate. Hotellet vender mot nord inn mot en større gårdsplass som i dag er benyttet til
varemottak og parkering. Fasadelivet mot Kirkegata er trukket ca 5 - 5,5 m inn fra fortauskant .

Eksisterende bebyggelse i BS10 og BH1 har mange kvalitative elementer men fremstår lite samlet og
byplanmessig svært tilfeldig mot Kirkegata og indre gårdsrom . Materialiteten i området er rød - brun
og gul - brun tegl, pussede fasader i lys beige/gul, lys slemmet tegl, eksponerte rå betongfasader og
lys - fargede betongelementer.

Høy dene innenfor området varierer fra 2 - 5 /6 etasjer hovedsakelig med mønetak men også flatt tak .

Tilgrensende bebyggelse for BS10 og BH1 er Thoresengården på Kirkegatas sydside og
Sentrumskvartalet med b ibliotek , kino og boliger på nordsiden. Her varierer by ggene fra 3 - 7 etasjer
utført med flatt tak .

Skråbilde fra Gule sider med Søndre Torg



Intensjonen med detaljreguleringen

Planen skal videre føre Områderegulering Hønefoss § 1.1 Planens hensikt med tilrettelegging av
fremtidig vekst i Hønefoss sentrum med bl.a variert og levende byliv som bygger videre på byens
historiske bebyggelse og kvartalstruktur , varierende boformer og styrket næringsutvikling basert på
god kvalitet og estetikk og et tettere sentrum med møteplasser og tilrettel egging for gående.

Kvartalstruktur og torg

Det største hinderet for å få til en enhetlig bebyggelsesstruktur innenfor BS10 og BH1 er Citygården.
Denne blir i sin helhet revet for å få til ønsket kvartalstruktur som er intensjonen med planen.

Utviklingen av feltene B S10 og BH1 baserer seg på en åpen kvartalstruktur , dvs at prinsippet med å
bygge fasader ut mot fortau og veier gjennomføres innenfor de rammene som eksisterende
bebyggelse gir. Både gavlen i Bryggeri gården , vestlig gavl i Scandic , nord øst lig langside i Scandic ,
b ibliotek hjørnet i Sentrumskvartalet samt gangvei SGG2 setter begren singer på en kompakt
kvartalstruktur.

Den åpne kvartalstrukturen underbygger videre intensjonen om tilrettelegging for møteplasser og
byliv da en etablerer e n større sydvendt torgdannelse , Hotelltorget, mellom hotellet og BS10 . Torget
åpner opp for en bred passasje fra Kirkegata til Brutorget . Hotell torget vil bli aktivisert på 1. etasje og
ha utadv endt virksomhet i søndre del mot Kirke gata . Videre vil all a dkomst til boli gene aktivisere
vestsiden av Hotelltorget sammen med sykkelparkering og hotell funksjoner på østsiden . (se
situasjonsplan)

Illustrasjonsplan , per 15 .0 5 .2020



Renovasjon og varetransport

Det åpnes opp for at varebiler til hotell /forretning og renovasjonsbiler for bolig og hotell skal kunne
kjøre mellom og Kirkeg ata og Brutorget og benytte Hotelltorget mellom BS10 og BH1 i regulerte
tidsrom . Hyppigheten er anslått til 5 - 7 ganger i døgnet hovedsakelig i tidsrommet 0600 - 0800 . Ved å
legge opp til gjennomkjøring i regulerte tidsrom vil en unngå rygging og sikre trygghet for byliv og
myke trafikanter. For begge feltene vil renovasjonsløsningene ligge lengst fra Kirkegata inn mot
Sentrumskvartale t og være integrert i bygningsmassen . (se situasjonsplan)

Hotell torget – utsnitt av Illustrasjonsplan en , 15 .0 5 .2020

Parkering og adkomst

All personbilkjøring til BS10 og B H1 vil ha adkomst fra eksisterende innkjøring ved Tippen. For
ytt erligere å legge til rette for byliv mellom Kirkegata og Brutorget , saneres adkomsten til et mindre



p - anlegg til Sparebankgården som i dag kjøres ove r Brutorget . Parkeringsplassene for
Sparebankbygget opprettholdes men vil også ha adkomst fra Tippen gjennom eksisterende p - an legg i
Sentrumskvartalet.

Det vil ikke bli lagt til rette for parkeringsplasser på bakkeplan innenfor feltavgrensningen til BS10 o g
B H1.

Det tilrettelegges for 4 5 - 46 nye parkeringsplasser under B S10 og BH1 inkl. HC - plasser. Basert på
vedlagt e teg ninger for City - gården med 30 leiligheter vil min. parkeringskrav for boligene være 17 ,
min. parkering skrav for forretningsarealet være 3,5 og min. parkering skrav for hote llet være 43,
samlet oppad avrundet krav = 64 . Alle leilighe tsplassene , alle forretnings plassene og 25 av
parkeringsplasse ne for hotellet dekkes på egen tomt. Resterende 20 plasser leies på langsiktig
kontrakt i Sentrumskvartalet.

Sentrumskvartalet har overskudd på parkeringsplasser. Hotellet har størst behov for gjesteparkering
om natten og er i motfase til Sentrumskvartalet. En samordning mellom disse vil være økonomisk og
miljømessig riktig både samfunnsmessig og virksomhetsmessig.

Det vil bli lagt opp til full dekning av sykkel for bolig med 60 plasser , forretning med 7 plasser og i
henhold til hotell ansatte med 11 plasser. Hovedmengden av sykkelkapasitet en løses i egne
avlukkede rom i u - etasjen. 1 6 av sy kkelplassene tilegnet boligene løses overdekket på terreng
mellom boliginngangene . All bodkapasitet ligger i kjellerplan.

B S10 , l eilighetsfordeling og uteop pholdsareal

B S10 består av forretning/serverin g /service i 1. etg med 5 bolig etasjer over.

Slik bolig prosjektet er skissert avviker den litt i forhold til områdeplanens anbefalinger og har 4
leiligheter over 100 m2 og 26 under 100 m2 samlet 30 leiligheter. Dette gir et krav på 300 m2
uteoppholdsareal hvorav 75 m2 på bakkeplan.

Boligprosjektet ligger i en urban bykjerne som det er vanskelig å tilføre utearealer på bakkeplan. Det
vil bli etablert et felles uteoppholdsareal på ca 150 m2 på 2. etg nivå ( takflaten over forretningene )
med direkte utgang fra heis/trappekjernene. Dette arealet tilfredsstiller nesten sol kravet på 5 timer
ved jevndøgn mens prosjektet løser i overkant av 4 timer. For å kompensere for dette , etableres det
e t stort og sol yl lt felles uteop pholdsareal /takterrasse over 5. boligetasje med adkomst fra begge
heis/trappekjern ene. (se sol/skyggediagram )



Hensynssone , m aterialitet , form og høyder

Materialiteten og takform på omkringliggende bebygg else er beskrevet under kap. Dagens situasjon.

Både hotell og boligbygget tenkes oppført i et enkelt modernistisk formspråk med flate tak .

BS10:

Fasadem aterial ene vil s amspille med omkringliggende murale uttrykk i tegl og puss for å tilpasse seg
materialiteten i Bryggerigården, Sparebankbygget og Rutebilgården som ligger i hensynssone
bevaring kulturmilj ø. Bryggerigården har svalgangsløsninger inn mot nytt boligbygg med stående
metallspiler i r ekkverk et .

Prosjektet i B S10 har hovedhenvendelse mot Kirkegata og Hotelltorget. 1. etasje mot Kirkegata vil bli
noe tilbaketrukket i forhold til hotellets fasadeliv. Dette muliggjør et overdekket sydvendt
serveringsareal . Fasadelivet av de 4 overliggende boligetasjene vil ligge i en mell omposisjon mellom
fasadelivet til hotellet og fasadelivet til Bryggerigården for å knytte kvartalet sammen (se snitt,
fasader og perspektiv) Den 5. boligetasjen er trukket ca 7 m tilbake fra underliggende fasade.

Fasadeh øydene mot Kirkegata er tilpasset hø ydene i Bryggerigården og Scandic for å en enhetlig
volumuttrykk i kvartalet lest fra Kirkegata og perspektivisk fra Søndre Torg ( se perspektiver) Gesims
mot Kirkegata = C + 9 4 , 8 tilbake trukket gesims fra Kirkegata = C + 97,9. 1. etasje mot Kirkegata o g
hotelltorget har en bruttohøyde på 4 m

Fasadematerialene vil være tegl, puss, tre og glass. 1. eta sje vil ha utadvendte funksjoner mot
Kirkegata og hotelltorget med mye bruk av glass. 1. etasje m ot Bryggerigården og mot nord vil ha
fasadematerial i varm sandfarget tegl . 2 – 5 /6 etasje bestående av boliger , vil ha fasadematerial av
varm sandfarget tegl mot Kirkegata, hotelltorget og mot nord. Mot Brygge rigården tenkes prosjektet
i lys gjennomfarget ly s puss både for å spille opp mot pussfasaden i Bryggeri gården og for å
maksimere lysforholdet mellom gårdene. For ytterligere å tilpasse seg, vil rekkverket på nybygget bli
utført etter samme spile prinsipp i metall som på Bryggerigården .

Balkongene mot Kirkegata ligger i sin helhet tilbaketrukket fr a fasadelivet s lik at fasadetyngden
harmonerer med Bryggerigården og at ikke balkongene dominerer uttrykket mot Kirke gata og
perspektivisk fra Søndre Torg . Det vil bli brukt trematerialer i dele r av inntrukket 6 etasje, ved
balkongene og ved inngangspartiene til boligbygget.



Bryggerigårdens asymetriske 1.etasje fasade mot Kirkegata er fanget opp i volumoppbygningen i 1.
etasje nybygg mot Bryggerigården og hjørnebalkongen mot Bryggerig ården er bevisst formet slik at
gavlmotivet mot Kirkegata fremstår «slankere». Bolig bygget er fasademessig oppbrutt både
horisontalt og vertikalt og har en tydelig 1. etasjers base som tilpasser seg uttrykket i Bryggerigården.

Boligbygge ts bakre høyder in klusive heis og trapp til felles takterrasse vil i sin helhet ikke være synlig
fra Søndre Torg . (se snitt og fasade syd)

Oppriss - sett fra Kirkegata, gjennom S øndre Torg og nytt prosjekt

Snitt BB – Gjennom S øndre Torg og nytt prosjekt

Det er videre laget en illustrasjon på forespørsel fra Ringerike kommune som viser boligbyg get i 5
etasjer. (se snitt BB Citygård i 5 etasjer). Forslagsstillers kommentar til denn e illustrasjonen er at
boligbygget som er et «infillprosjekt» for å få til en enhetlig kvartalstruktur er for lavt , ca 3 etasjer



under nytt hotell og ca en etasje under møne på Bryggerigården i tillegg til at utnyttelsen på tomten
blir ytterligere senket .

Snitt BB – Gjennom S øndre Torg og nytt prosjekt med boligbygg i 5 etasjer

BH1:

Hotellnybygget vi l på 1. etasje mot Kongensgate knyttes sammen med eksisterende Scandi c og
utnyttes til ny konferanse fløy. Denne knyttes sammen med ny konferansesal i de to nedre etasjene i
ny hotellfløy som vil bli eksponert mot Kongensgate. Over denne bygges 5 hotelletasjer med en
tilbaketrukket toppetasje som integreres i hotell tilbudet – s elskapsloka le , møte, serveri ng, trening.
Gesims hotell = C+ 10 0,4 , tilbaketrukket toppetasje har gesims = C + 10 4, 2 .

Hotellets toppetasje har en større tilbaketrukket terrasse mot vest/nordvest slik at tyngdepunktet i
toppetasjen ligger mot Kongensgate i hh til overordnede føringer. (se snitt) For å oppnå et lettere
uttrykk , et bedre visuelt uttrykk og e n mer dempet fjernvirkning er toppetasjen også tilbaketrukket
på østsiden. Mot vest er toppetasjen trukket henholdsvis 15 m og 3,5 m innen for gesims . Ytterligere
n edtrapping mot vest lar seg ikke gjennomføre da all vertikal kommunikas jon , heis/trapp,
nødvendigvis må ligge her. Heis/trapp er innbygget /integrert i toppetasjen for å dempe høyden.

Felt grensen mot Kongensgate følger retningen på Kongensgate i områdereguleringen.
Hotellnybygget vil følge retningen til Scandic mot Kongensgate og derigjennom sikre bedre utsikt fra
Biblioteket samt tilrettelegge for tyd e ligere marke ring av b ib li o tekshjørnet mot Kongensgate.

Fasadematerial ene vil være tegl, puss, tre og glass . 1. og 2. etasje mot hotelltorget vil være i glass for
å oppnå ønsket kontakt og eksponert aktivitet mot hotelltorget . Høy 1. etasje mot Kongens gate er ny
konferansesal og vil bli eks ponert med glass mot øst. Fasaden mot nord som vender seg mot
eksisterende gangvei tenkes hovedsakelig tett og knytt es materialmessig sammen i mørk tegl/ puss
fra varemottaket i vest til konferansesalen i øst.

3 - 7 etasje bestående av hotellrom tenkes oppført i lys sandfarget tegl med frittstående høyreiste
vinduer og sidefelt i tre . I 6. og 7. etasje i gavlveggen mot Kongens gate er balkonger brukt som
arkitektonisk element for å bryte ned høydene.

8 etasje er tilbaketrukket og tenkes oppført i et lettere uttryk k , hovedsakelig tre og
glass. Hotell nybygget vil i sin helhet ikke være synlig fra Søndre Torg. (se perspektiv fra Søndre Torg)



3D utsnitt - sett fra Søndre Torg

Heisoppbygg

Heisoppbygg skal i henhold til forskriftskrav ha en sikkerhetssone som gjør at oppbygget blir netto
3, 6 m over siste stopp + konst ruksjon/isolasjon , dvs 3, 9 5 m over gesims.

Heisoppbygget i hotellet blir integrert i toppetasjen uten oppbygg .

Heisoppbygg for boligdelen vil betjene felles uteareal og vil arki tektonisk bli nedtonet ved å knytte de
sammen med espaljer .

Bryggerikjelleren

Bryggerikjelleren vil ikke bli berørt av utbyggingen og fundamentering av overliggende boligprosjekt
forutsettes løst uten inngripen i denne. Ny parkeringskjeller vil ligge nord for bryggerikjelleren og ny
rømningsvei fra bryggerikjelleren vil bli løst utenfor hvelvene.

BESKRIVELSE FRA LANDSKAP

Overvannshå ndtering og blågrønne løsninger

Det er lagt opp til blågrønne løsninger som skal fordrøye overvann på egen grunn og samtidig gi økt
opplevelseskvaliteter, øke naturmangfoldet og gjøre sentrum mer rustet for å kunne imøtekomme
klimaendringer. Det bør legges opp til å benytte vegetasjon som bygger opp under artsmangfold.

For å imøtekomme Ringerike kommunes tre - trinns strategi på overvann om å fange opp og infiltrere,
forsinke og fordrøye , og sikre trygge flomveier vil planlagt vegetasjon og terrengforming vær e av stor
betydning.

Trinn 1 fanger opp de små nedbørshendelsene og tenkes ivaretatt i størst mulig grad med
vegetasjonsflater og permeable dekker.



Trinn 2 forsinker effektene av større nedbørsmengder og her er det mulig med en eller flere
løsninger for håndtering av overskytende regnvann. Her henvises det til notat om Teknisk
infrastruktur - Vann og avløp Citygården og Hotellkvartalet utarbeidet av Cowi. Videre detaljering må
avklare hvilken løsning som skal legges til grunn.

Trinn 3 sikrer mot ekstreme nedbørshendelser og er ivaretatt med styring av overvann mot en sikker
flomvei.

Eksisterende terrenget på gatetunet faller omtrentlig 1 meter fra sør til nord med kote +78 i
Kirkegata mellom nytt boligbygg og eksisterende hotell, kote +76.93 ved kinoen i S entrumskvartalet.
For gatetunet legges det derfor opp til å lede overvannet nordover med avvanning til mest mulig
grønne flater og permeable dekker.

Mellom bryggerigården og boligbygget legges det opp til mest mulig grønne arealer for fordrøyning .
For gang arealet øst for hotellet legges det opp til permeable dekker for infiltrasjon til grunn.

Grønne tak i form av ekstensive, semi - ekstensive og intensive tak etableres både på boligbygget ca.
220 m2 og hotellkvartalet ca. 1030 m2.

O verbygging

Hotellet øk er sin kapasitet både i forhold til hotellrom, servering og konferanse . For ytterligere å
styrke seg mot konferansemarkedet vil hele hotellet i 2. etasje bli koblet fysisk sammen med
kinosenteret i Sentrums kvartalet . Overbygningen krysser over gangpa ssasjen SGG2 .

Gangpassasjen er også i dag delvis overbygget i 2. etasje og har en nettohøyde på 4 m. Ny
sammenkobling bygger direkte videre på denne høyden og det vil bli etablert en ny himling som
knytter ny og eksisterende overbygging sammen og passasje n sikres med god opplys ning .
Fremkommeligheten i gangveien vil bli opprettholdt som i dag.

Uni versell ut formin g

I forhold til fremkommelighet vil utviklingen av BS10 og BH1 forbedre bysituasjonen vesentlig ved at
det åpnes for et nytt torg – Hotelltorget , som åpner opp e n « privatisert» bakgård til et offentlig torg.
Hotelltorget knyttes universelt sammen med både Kirkegata, Kongensgate og Brutorget .

De utadvendte funksjonene i 1. etasje BS10 og BH1 knyttes terskelfritt sammen med utearealet .

Boligene blir universelt utformet og knyttes terskelfritt sammen med felles uteareal i 2. etasje ,
takterrassene samt underetasje.

Scandic blir universelt knyttet til konferansefasilitetene i ny tt hotellbygg samt kinosen teret og
hotellbygget blir universelt utformet med terskelfri overgang fra fortausnivå og underetasjen.



Tilgjengelighet for alle
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Figur 1 Citygården og hotellkvartalet i Hønefoss, Ringerike kommune 
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OPPSUMMERING MED ANBEFALING 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med utarbeidelsen av 
reguleringsplan for Citygården og hotellkvartalet, planID 463 i Ringerike kommune.   
 
Under følger en oppsummering av identifiserte risikoer som nødvendiggjør avbøtende tiltak i 
prosjekteringsfasen.  

OPPSUMMERING 

UØNSKET HENDELSE TILTAK 
Naturgitte forhold 

1 Skred/ras 

(løsmasseskred, 

kvikkleire, fjell, stein, 

jord, snø/is), herunder 

masseutglidning 

- Områdestabiliteten vurderes som tilfredsstillende. 

Dokumentasjon følger planforslaget.  

- Det vil bli gjennomført prøvesjakting av geoteknisk rådgiver før 

bygging. 

2 Overvann/store 

vannmengder som følge 

av nedbør, urban flom 

- Det skal utarbeides en Helhetlig plan for overvannshåndtering 
som skal følge søknad om rammetillatelse.   
- Følgende bestemmelse legges inn: Takvann og overflatevann 
skal fordrøyes, og også infiltreres så langt som mulig, ved bruk 
av blågrønne tak, permeable flater, åpne overvannsløsninger, 
regnbed og fordrøyningsanlegg. 

   

3 Radon - Radonsikring ivaretas av TEK.  

4 Luftforurensning - Følgende bestemmelse legges inn: Med søknad om 

igangsetting skal det følge en redegjørelse for støv og støy, samt 

tiltak for begrensning av eksos- og støvbelastning i 

anleggsperioden.  

- Følgende bestemmelse legges inn for felt BKB1: Luftinntak til 

bygning skal plasseres vekk fra Kongens gate. 

Transport og trafikksikkerhet 

5 Ulykke i avkjørselspunkt - Det sikres gode siktlinjer, belysning og gode ferdselsårer for 

myke trafikanter.  

- Bestemmelse sikrer at gatetun utformes etter prinsipper i 

godkjent utomhusplan. 

- Kirkegata, mellom Søndre torv og Kvernberggata, 

omdisponeres til arealformål torg med tilhørende bestemmelser 

om møblering og utforming. 

- Det legges opp til gjennomgående kjøring for varelevering og 

renovasjon for å unngå rygging.   

Forurensningskilder 

6 Grunnforurensning - Før det gis igangsettingstillatelse skal det utarbeides tiltaksplan 

for håndtering av forurenset grunn.   

- Før det gis brukstillatelse for bebyggelse skal sluttrapport for 

tiltaksplan for forurensning utarbeides. 
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Andre forhold 

7 Kulturminner - Planforslagets konsekvenser utredes og belyses i 

planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen suppleres med beskrivelse av 

detaljering, materialbruk, fasader og farger 

- Det sikres byggehøyder i plankart som gjør at ny bebyggelse 

ikke er synlig fra Søndre torv 

 
Gjennomføring av planforslaget vurderes generelt sett som uproblematisk. ROS-analysen avdekker 
hovedsakelig tilknyttet trafikksikkerhet, radon og skredsikring. Plangrepets konsekvenser for 
kulturminne vil være et sentralt tema i planbeskrivelsen.  

 
1 BAKGRUNN 

I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) § 3-1 h og § 4-3 skal det utarbeides risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. 
Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av mulige uønskede 
hendelser tilknyttet eller som har betydning for om arealet er egnet til foreslått utbyggingsformål. ROS-
analysen peker deretter på avbøtende tiltak for å redusere risiko og konsekvenser der sannsynlighet for 
uønskede hendelser er uakseptabelt høy. ROS-analysen bygger på foreliggende kunnskap om 
planområdet og arealbruk.  
 
ROS-analysen skal bygge på den kunnskap som til enhver tid er tilgjengelig, men skal også legge til rette 
for å avdekke ny stedssæregen kunnskap og innsikt. Dette innebærer at ROS-analysen skal bygge på 
overordnede planers ROS-analyser, slik at analysene blir mer og mer detaljerte.  
 
I forbindelse med kommuneplanens arealdel og områdereguleringsplan for Hønefoss sentrum har 
Ringerike kommune utarbeidet ROS-analyser. Disse ROS-analysene, utredninger utført i planområdet, 
samt åpne kilder på nett er lagt til grunn for vurdering av risiko i denne ROS-analysen.  
 

2 METODE 

2.1 Fremgangsmåte 

Denne ROS-analysen er basert på metoden formulert i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og 
beredskaps (DSB) veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging», 2017. DSB anbefaler at 
ROS-analysen skal omfatte: 

 Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet.  

 Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for planområdet.  

 Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging. 

 Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser når 

det legges på klimapåslag for relevante naturforhold.  

 Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder.  

 Vurderinger av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet, eller 

om ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger.  
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ROS-analysen skal bygge på den kunnskap som til enhver tid er tilgjengelig, men skal også legge til rette 

for å avdekke ny kunnskap og innsikt relatert til planområdet og utbyggingsforholdet. Dette innebærer 

at ROS-analysen skal bygge på overordnede planers ROS-analyser, slik at analysene blir stadig mer 

detaljerte. Dette ivaretas ved å:  

 Kartlegge risiko- og sårbarhetsforhold 

 Vurdere funn fra fagspesifikke risikovurderinger 

 Vurdere om sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift er relevante 

 

Figur 2. Illustrasjon over fremgangsmåte fra DSB veilder 

 

2.2 Analyseoppsett 

Oppsettet i denne ROS-analysen følger anbefalt oppsett gitt i DSB veileder (2017). Veilederen anbefaler 

følgende trinn:  

 

 

 

 

 

Beskrivelse av planområdet og utbyggingsformålet 

Identifisering av uønskede hendelser 

Vurdere risiko og sårbarhet 

Avbøtende tiltak 

Sammenstilling 

Figur 3. Hovedtrinn i ROS-analysen 
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3  BEGREPSAVKLARING 

Begrep Beskrivelse 

ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Uønsket hendelse En hendelse eller tilstand som kan medføre skade på mennesker, 
stabilitet eller materielle verdier. 

Risiko Uttrykk for den fare som uønskede hendelser/tilstander 
representerer for mennesker, stabilitet eller materielle verdier. 
Sannsynligheten for og konsekvensen av ulike hendelser gir til 
sammen et uttrykk for risikoen som en uønsket hendelse 
representerer. Risiko = sannsynlighet x konsekvens. 

Sannsynlighet Et mål for hvor trolig det er at en bestemt hendelse inntreffer i 
planområdet innenfor et visst tidsrom. 

Sårbarhet Vurderer motstandsevnen til utbyggingsformålet, 
samfunnsfunksjonene, evt. barrierer og evnen til gjenopprettelse. 

Konsekvens Virkningen den uønskede hendelsen kan få i et planområde. 

Usikkerhet Handler om å vurdere kunnskapsgrunnlaget. 

Barrierer Eksisterende tiltak som f.eks. flom-/skredvoll, sikkerhetssoner rundt 
farlig industri eller varslingssystemer som kan redusere 
sannsynlighet for og konsekvens av en uønsket hendelse. 

Tiltak I oppfølging av funn for ROS-vurderingen kan det bli avdekket 
behov for tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. Dette kan være 
forbedringer i barrierer eller nye tiltak for å minimere risiko.  
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4 KORT SITUASJONSBESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

Planområdet er sentralt i Hønefoss, og avgrenses av Kirkegata i sør, Kongens gate i øst, 

Bryggerigården i vest og sentrumskvartalet i nord. Rett vest for planområdet ligger Søndre torv, 

i øst ligger Hønefoss kirke.  

Planområdet omfatter i dag Citygården, en gård på 2 etasjer, og hotellet Scandic Hønefoss på 5 

etasjer.  

Planområdet ligger i bydelen Øvre kvadraturen. Her brytes den tradisjonelle 

kvadraturtypologien opp, og området er preget av varierende høyder og typologier. 

Planområdet preges av utydelige forbindelser og store deler (særlig området bak dagens 

hotellbebyggelse) av planområdet fremstår som en bakevje.  

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for arealformål som åpner for etablering av nytt 

hotellbygg nord for Scandic, samt ny sentrumsbebyggelse med bolig og næring der Citygården 

står i dag. Planforslaget skal legge opp til tydeligere forbindelser, samt et mer bymessig utrykk 

som ivaretar ambisjoner om kvadraturstruktur i området.  
 
 

 

Figur 4 Planens avgrensning 

 

Kongens gate 

Kirkegata Søndre Torv 
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5 IDENTIFISERING AV UØNSKEDE HENDELSER 

 

Tabell 1: identifiserte uønskede hendelser 

 

RISIKO- OG SÅRBARHETSFORHOLD 

 

 

BESKRIVELSE AV 

UØNSKET HENDELSE 

 

AKTUELT? JA/NEI 

KOMMENTAR 

Naturgitte forhold  

Ekstremvær/-vind Hendelser i forbindelse 

med ekstremvær/vind vil 

kunne ha alvorlige 

konsekvenser for 

infrastruktur, og føre til 

personskade.  

Nei. Ingenting tyder på 

at planområdet er 

særskilt utsatt for 

ekstremvær eller vind.  

Skred/ras, (herunder løsmasseskred, 

kvikkleire), inkludert masseutglidning 

Redusert fremkommelighet 

for utrykningskjøretøyer, 

snødrift. Kan føre til 

materielle skader.  

Ja. Planområdet ligger 

delvis innen 

utløpsområde for 

kvikkleireskredsone 

Riperbakken.  

 

Vurderes videre i ROS-

skjema 1.  

Grunnforhold (herunder kvikkleire) Er det registrert kvikkleire 

i grunnen? Er det stabile 

grunnforhold i 

planområdet?  

Nei. Digitale 

løsmassekart viser 

fyllmasse i store deler av 

Hønefoss sentrum. 

Kartlegging av 

kvikkleirerisiko i 

Hønefoss utført av NGI 

(2006) registrer ingen 

kvikkleire i noen 

sentrale deler av 

Hønefoss. Det finnes 

ingen setningsskader på 

eksisterende bebyggelse, 

noe som tyder på stabil 

grunn. Tidligere 

geotekniske 

undersøkelser avdekker 

stort sett 10-14 meter til 

fjell. Før bygging vil det 

bli gjennomført 

prøvesjakting med 

geotekniker.   

Flom i sjø/elv/vassdrag (ink. flomskred), 

stormflo (havnivåstigning, høy 

vannstand) 

(oversvømmelse, ødelagt 

bebyggelse (fuktskader, 

elektrisk anlegg etc), 

Nei. Planområdet ligger 

utenfor 

aktsomhetsområde for 
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materielle skader, stengte 

veier og redusert 

fremkommelighet- spesielt 

fare knyttet til dette ifm 

utrykningskjøretøyer, etc)   

flom og stormflo.   

Overvann/store vannmengder som følge 

av nedbør/urban flom 

Styrtregn, store 

vannmengder som følge av 

regn over lenger tid, vann 

trenger inn i bygget pga. 

manglende flomveier. Kan 

føre til materielle 

ødeleggelser på bebyggelse, 

biler i parkeringsanlegg, 

strømstans/ødeleggelse av 

elektrisk 

anlegg/trafo/servere, 

redusert fremkommelighet 

for utrykningskjøretøyer. 

Ja. Hønefoss er ikke 

særskilt utsatt for større 

nedbørsmengder, eller 

store mengder vann som 

følge av dette. Det legges 

opp til at Kirkegata skal 

opparbeides som 

hovedoppsamlingsgate 

for overvann. Sikres som 

rekkefølgebestemmelse.  

 

Vurderes videre i ROS-

skjema 2. VA-rammeplan 

og plan for 

overvannshåndtering 

følger planforslag.  

Sårbar flora/fauna Finnes det sårbare arter i 

planområdet?  

Nei. Det finnes ingen 

sårbar flora eller fauna i 

planområdet.  

  

Skog- og lyngbrann   Nei. Planområdet ligger i 

et urbant område.  

Erosjon  Nei. Det er ingen 

erosjonsrisiko i 

planområdet 

(kilden.nibio.no)   

Radon   Ja. Store deler, inklusivt 

planområdet, ligger 

under områder markert 

med særlig høy 

aktsomhetsgrad for 

radon.  

 

Vurderes videre i ROS-

skjema 3. 

Luftforurensning  Ja. Deler av planområdet 

ligger under rød sone for 

forurensning fra 

Kongens gate. 

Citygården påvirkes 

ikke.  
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Vurderes videre i ROS-

skjema 4. 

Grunnvann  Nei.  

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske infrastrukturer   

Samferdselsårer som vei, jernbane, 

luftfart, skipsfart, bru, tunnel og 

knutepunkt  

 Nei. Planforslaget 

berører Kongens gate, 

men grepet vurderes 

ikke som forringende.   

Infrastruktur for forsyning av vann, 

avløps- og overvannshåndtering, 

energi/el, gass og telekommunikasjon   

Vann og avløpssystemene 

(VA) rundt planområdet er 

ikke tilstrekkelig 

dimensjonert for fremtidig 

utbygging. Tekniske feil, 

brudd på ledningsnett, 

manglende strømforsyning 

og telekommunikasjon.  

Nei.  

 

 

 

VA-rammeplan følges 

planforslag, og 

rekkefølgebestemmelse 

om etablering av VA-

system før utbygging.  

Tjenester som skoler, barnehager, 

helseinstitusjoner, nød- og 

redningstjenester 

Skole og 

barnehagekapasitet?  

Nei. Skole- og 

barnehagekapasiteten i 

Hønefoss er blitt utredet 

av Ringerike kommune 

og vurderes som 

tilstrekkelig.  

Forsvarsområde Planområdet ligger tett på 

militære områder på 

Storrinden.  

Nei. Planområdet ligger 

ikke i forsvarsområde.  

Ivaretakelse av sårbare grupper. Berører planforslaget 

særskilt sårbare grupper?  

Nei. Planforslaget 

berører ikke sårbare 

grupper.   

Transport og trafikksikkerhet 

Ulykke med farlig gods  Nei.  

Vær/føreforhold begrenser tilgjengelighet 

til området 

 Nei. 

Ulykke i 

avkjørselspunkt/varelevering/renovasjon 

Ulykke ved på/avkjøring 

fra Kirkegata. Ulykke i 

forbindelse med 

varelevering eller 

renovasjon til nytt 

hotellbygg.  

Ja. Planforslaget vil 

medføre økt 

trafikkbelastning og 

dermed risiko for 

ulykker ved avkjøring 

fra parkering under 

terreng mot Kongens 

gate.  

 

Planforslaget legger opp 

til varelevering og 

renovasjon på 

sambruksallmenning 

mellom Citygård og 
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Scandic.  

 

Vurderes videre i ROS-

skjema 5. Avbøtende 

tiltak sikres i plankart og 

bestemmelser.    

Ulykke med syklende/gående Påkjørsel av 

gående/syklende langs 

Kirkegata.   

Nei. Tiltak vil ivareta 

sikkerheten til 

syklende/gående i og 

etter anleggsfasen.  

Ulykker ved anleggsgjennomføring  Nei. Rutinemessige 

sikkerhetstiltak 

vurderes som 

tilstrekkelig.     

Andre ulykkespunkt  Nei.  

Forurensningskilder 

Virksomhet som håndterer farlige stoffer 

(kjemikalier, eksplosiver, olje/gass, 

radioaktivitet, storulykkevirksomheter) 

 Nei.  

Grunnforurensning Spredning av forurensede 

masser. Forurenset grunn.  

Ja. Det er mistanke om 

forurenset grunn i 

planområdet på 

bakgrunn av tidligere 

drift og deponi av glass 

fra bryggeri.  

 

Vurderes videre i ROS-

skjema 6. Avbøtende 

tiltak sikres i plankart og 

bestemmelser.    

Støy Støy fra veg, støy fra fly Nei. Planområdet er noe 

støybelastet fra Kongens 

gate. Det skal ikke 

plasseres støyømfintlige 

formål i rød støysone.   

Fare for akutt forurensning på land eller i 

sjø, oljeutslipp, etc. 

 Nei. Planforslaget 

medfører ingen kilder til 

akutt forurensning.  

Elektromagnetiske forhold  Nei.   

Foreslåtte arealformål/virksomhet 

Brann i bygninger  Nei. Planområdet 

utformes i samråd med 

brannkonsulent. 

Brannbil sikres adgang 

mellom bygninger og til 

bakgård.  
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Brannrådgivers 

vurdering legges ved 

planforslaget.   

Bortfall av strøm  Nei.  

Utrykningstid politi, ambulanse og brann  Nei. Planområdet ligger 

sentralt i Hønefoss med 

god tilgjengelighet.  

Forhold ved utbyggingsformålet 

Medfører planforslaget nye risiko- og 

sårbarhetsforhold  

 Nei. Planforslaget 

medfører ingen 

særskilte nye kilder til 

risiko- og 

sårbarhetsforhold.  

Andre forhold 

Fare for sabotasje/terrorhandlinger Er tiltaket i seg selv et mål 

med forhøyet risiko? 

Finnes det mål i 

nærmiljøet?  

Nei. Planforslaget 

medfører ingen økt 

risiko for sabotasje eller 

terrorhandlinger.  

Kulturminner Finnes det kulturminner i 

planområdet?  

Ja. Nabobebyggelsen 

ligger i Riksantikvarens 

NB-register. 

Katakomber fra 

Hønefoss bryggeri under 

Bryggerigården og deler 

av planområdet berøres. 

Plangrepet vil ikke 

forringe disse verdiene, 

og legger opp til bedre 

tilgjengelighet og 

enklere atkomst til 

katakombene.  

 

 

Tema kulturminner 

vurderes som 

tilstrekkelig belyst i 

planbeskrivelsen.  

Naturlige terrengformasjoner som utgjør 

fare (stup, vann, etc.) 

 Nei. Planområdet er flatt 

og i et byområde.   

  

Dambrudd (dambrudd som kan føre til 

oversvømmelse og 

materielle skader) 

Nei.  

Spesielle forhold ved 

utbygging/gjennomføring 

Endringer i trafikkmønster 

kan medføre økt fare for 

ulykker. Anleggstrafikk kan 

medføre fare ved kryssing 

Nei.  
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av kjørevei og fortau/gan-

/sykkelvei.  

Spredning av forurenset 

grunn. 

Nr. 1 Navn uønsket 
hendelse:  

Skred/ras, (herunder løsmasseskred, kvikkleire) 
inkludert masseutglidning 

Planområdet ligger delvis i utløpsområde for kvikkleireskredsone Riperbakken. 
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
Skred S3 Et skred vil berøre ny 

boligblokk med flere 
enn 10 boenheter. 

Årsaker  
Planområdet ligger innen utløpsområde for skred fra Riperbakken.  
Eksisterende barrierer  
Det er mye bebyggelse mellom planområdet og løsneområdet. Området ligger i område med urbane 
fyllmasser. Områdestabilitet er vurdert ved flere anledninger.  
Sårbarhetsvurdering  
Plangrepet vurderes ikke å være særskilt sårbart for skred.  
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
   X Det er ingen kjente skredhendelser i området.  
Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse      Skredhendelse kan 
medføre middels 
konsekvenser på liv og 
helse.    

Stabilitet      Skredhendelse kan 
medføre middels 
konsekvenser på 
stabilitet.   

Materielle verdier      Skredhendelse kan 
medføre middels 
konsekvenser på 
materielle verdier.    

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Samlet konsekvens av skredhendelse for planområdet vurderes som middels, da det ligger i 

ytterkanten av utløpssonen og mye bebyggelse mellom løsneområdet og utløpsområdet vil opptre 

som barriere. Utløpsområdet marker mulig utstrekning ved eventuelt ras basert på identifisert 

løsmasse i løsneområdet. Det er ikke registrert kvikkleire i planområdet, så det er ikke fare for 

utglidning i planområdet.  

Usikkerhet  Begrunnelse  
Det finnes ingen kjente hendelser. Konsekvens av 
eventuell hendelse og omfang er derfor usikker.  

Det finnes ingen kjente hendelser. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
 

 

- Områdestabiliteten vurderes som 
tilfredsstillende. Dokumentasjon følger 
planforslaget.  
- Det vil bli gjennomført prøvesjakting av 

Det er utført en rekke utredninger av 
områdestabilitet i planområdet. Det finnes 
ingen setningsskader på eksisterende 
bebyggelse.  
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geoteknisk rådgiver før bygging. 

 

 

 

Nr. 2 Navn uønsket 
hendelse:  

Overvann 

 
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
Flom F2  
Årsaker  
Styrtregn, store vannmengder som følge av regn over lenger tid, vann trenger inn i bygget pga. 
manglende flomveier. Kan føre til materielle ødeleggelser på bebyggelse, biler i parkeringsanlegg, 
strømstans/ødeleggelse av elektrisk anlegg/trafo/servere, redusert fremkommelighet for 
utrykningskjøretøyer. 
Eksisterende barrierer  
 
Sårbarhetsvurdering  
Dagens overvannsledninger og flomveier er kartlagt og dimensjonert for 200 flomsretur og viser at 
vann samles i forsenkninger i planområdet.  
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
  X  Fremskrivninger spår hyppigere og økt intensitet 

på regnfall.   

Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse       
Stabilitet         
Materielle verdier       
Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Planforslaget legger opp til en situasjon som vil redusere total avrenning fra planområdet, ved hjelp 

av grønne tak og fordrøyning.  

Usikkerhet  Begrunnelse  
Middels  
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
 

 

- Det skal utarbeides en Helhetlig plan for 

overvannshåndtering som skal følge søknad om 

rammetillatelse.   

- Følgende bestemmelse legges inn: Takvann og 
overflatevann skal fordrøyes, og også infiltreres 
så langt som mulig, ved bruk av blågrønne tak, 
permeable flater, åpne overvannsløsninger, 
regnbed og fordrøyningsanlegg. 
 

Planen skal detaljere løsninger og redegjøre for 
infiltrasjonskapasitet i eksisterende 
grøntområder.  
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Nr. 3 Navn uønsket 
hendelse:  

Radon 

Planområdet ligger i område for høy aktsomhet for radon. Langvarig eksponering kan være 
skadelig.  
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
   
Årsaker  
 
Eksisterende barrierer  
 
Sårbarhetsvurdering  
Relativt enkle byggtekniske tiltak minimerer eksponering.  
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
   X Relativt enkle byggtekniske tiltak minimerer 

eksponering. 
Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse      Langvarig eksponering 
kan være helsefarlig.  

Stabilitet         
Materielle verdier       
Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Eksponering mot radon vil kun ha påvirkning på konsekvenstype liv og helse. Konsekvens for liv og 

helse vurderes som liten, da relativt enkle byggtekniske tiltak minimerer eksponering og 

skadeomfanget på liv og helse er usikkert.  

Usikkerhet  Begrunnelse  
Middels  
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
 

 

Det tilrettelegges for radonsikring, iht. krav i 
gjeldende TEK.  

Radonsikring ivaretas av TEK.   
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Nr. 4 Navn uønsket 
hendelse:  

Luftforurensning 

Planområdet ligger delvis i rød sone for luftforurensning. Langvarig eksponering kan være 
helseskadelig. 
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
   
Årsaker  
Langvarig eksponering kan være helseskadelig.   
Eksisterende barrierer  
Det skal ikke etableres formål sensitiv for luftforurensning i rød sone langs Kongens gate.    
Sårbarhetsvurdering  
Planforslaget vurderes ikke å være særskilt sårbart. Det etableres ikke boliger i rød sone.   
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
   X Det etableres ikke boliger i rød sone.   
Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse      Langvarig eksponering 
kan potensielt 
helseskadelig.    

Stabilitet       
Materielle verdier       
Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Konsekvens av hendelse vurderes som mindre sannsynlig, men skadeomfanget for liv og helse av 

potensiell hendelse vurderes som noe mer alvorlig og omfattende.   

Usikkerhet  Begrunnelse  
Liten Det skal ikke etableres boliger langs Kongens 

gate, som anses å være kilde til luftforurensning 
i området.  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
 

 

- Følgende bestemmelse legges inn: Med søknad 

om igangsetting skal det følge en redegjørelse for 

støv og støy, samt tiltak for begrensning av eksos- 

og støvbelastning i anleggsperioden.  

- Følgende bestemmelse legges inn for felt BKB1: 

Luftinntak til bygning skal plasseres vekk fra 

Kongens gate. 

 

I henhold til fagrapporten Overordnet vurdering 
av luftkvalitet som ligger ved planforslaget.  
 
Det legges ikke opp til formål sensitivt for 
luftforurensning i rød sone. Egnede 
uteoppholdsarealer til bolig etableres ikke i rød 
sone for luftforurensning. 
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Nr. 5 Navn uønsket 
hendelse:  

Ulykke i avkjørselspunkt/varelevering/renovasjon 

Ulykker i påkjøring til Kongens gate fra Kirkegata. Ulykke ved utkjøring av parkeringsanlegg til 
Kongens gate. Ulykke i forbindelse med varelevering eller renovasjon.  
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
   
Årsaker  
Dårlig sikt. Blandet trafikk. Økt trafikkbelastning fra parkeringsanlegg.  
Eksisterende barrierer  
 
Sårbarhetsvurdering  
Myke trafikanter er særlig utsatt ved hendelse, og ulykker kan medføre personskade.  
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
   X Det legges opp til god sikt i planforslaget. Det 

legges opp til gjennomgående kjøring for 
varelevering på sambruksareal for å unngå 
rygging.  

Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse      Ulykke kan medføre 
personskade.  

Stabilitet       
Materielle verdier       
Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Konsekvens av hendelse vurderes som middels ift. liv og helse, med små eller lite relevant 

skadeomfang på stabilitet og materielle verdier.   

Usikkerhet  Begrunnelse  
Liten  
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
 

 

- Det sikres gode siktlinjer, belysning og gode 
ferdselsårer for myke trafikanter.  
- Bestemmelse sikrer at gatetun utformes etter 
prinsipper i godkjent utomhusplan. 
- Kirkegata, mellom Søndre torv og 
Kvernberggata, omdisponeres til arealformål torg 
med tilhørende bestemmelser om møblering og 
utforming. 
- Det legges opp til gjennomgående kjøring for 
varelevering og renovasjon for å unngå rygging.   

Myke trafikanter ivaretas i utforming av 
samferdselsarealer, særlig i grensesnittet mot 
Kirkegata.  
 
Møblering og beplantning sikrer at biler må 
holde lav fart.  
 
Sikres i plankart og bestemmelser. 
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Nr. 6 Navn uønsket 
hendelse:  

Grunnforurensning 

Spredning av forurensede masser.  
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
   
Årsaker  
Det er mistanke om forurenset grunn i planområdet på bakgrunn av tidligere drift og deponi av 
glass fra bryggeri. 
Eksisterende barrierer  
Det er utført miljøteknisk undersøkelse.   
Sårbarhetsvurdering  
Planområdet vurderes ikke som særskilt utsatt.   
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
   X Det er utført miljøteknisk undersøkelse. 

Forurenset grunn er registrert. Behandling av 
denne følges opp i tiltaksplan.   

Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse       
Stabilitet       
Materielle verdier       
Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Hendelse er kartlagt, så sannsynlighet vurderes som ingen. Konsekvens vurderes heller ikke som relevant.  

Usikkerhet  Begrunnelse  
Lien Det er utført miljøteknisk undersøkelse.  
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
 

 

- Før det gis igangsettingstillatelse skal det 
utarbeides tiltaksplan for håndtering av 
forurenset grunn.   
- Før det gis brukstillatelse for bebyggelse skal 
sluttrapport for tiltaksplan for forurensning 
utarbeides. 

Følges opp i bestemmelser. Tiltaksplan 
godkjennes av kommunen før tiltak.  
 
Sluttrapport skal godkjennes av kommunen. 
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Nr. 7 Navn uønsket 
hendelse:  

Kulturminner 

Planområdet ligger inntil bebyggelse på Riksantikvarens NB-register.  
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
   
Årsaker  
Plangrepet legger opp til en situasjon som påvirker og forringer siktlinjer fra Søndre Torv. 
Plangrepet legger opp til bebyggelse som forringer bygningsmiljø i Hønefoss sentrum.  
Eksisterende barrierer  
 
Sårbarhetsvurdering  
Det er gjort oppmålinger av presise høyder på bebyggelse rundt Søndre Torv.  
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
   X Presise oppmålinger gjør at man nøyaktig kan 

simulere siktlinjer og bebyggelsens effekt på 
kulturmiljø ved Søndre Torv.  

Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse       
Stabilitet       
Materielle verdier       
Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Hendelse vil ikke ha konsekvens for noen av konsekvenstypene.   

Usikkerhet  Begrunnelse  
Lite  
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
 

 

- Planforslagets konsekvenser utredes og belyses 
i planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen suppleres 
med beskrivelse av detaljering, materialbruk, 
fasader og farger 
- Det sikres byggehøyder i plankart som gjør at ny 
bebyggelse ikke er synlig fra Søndre torv 

 

 



RI N GE RI KE KOM M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

VURDERI NG AV UTTALELSER VED
OPPSTART AV PLANARBEI D

Plan I D 463 Detaljregulering for Citygården - og hotellkvartalet

Utarbeidet av Axel Ødegaard, LINK arkitektur
Kommentert av Rådmannen 25.05.2020

Liste over uttalelser - kronologisk etter mottaksdato

Nr . Navn Dato
1 Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap 15.01.2020
2 Statens vegvesen, transport og samfunn, v/ Arne Tovslid 16.01.2020
3 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS, v/ Gunn M. Johannessen 17.01.2020
4 Bane NOR, v/ Åsne Fyhri 30.01.2020
5 Bryggerigården Boligsameie, v/ Mette Sønsteby 05.02.2020
6 Fylkesmannen i Oslo og Viken, v/ Brede Kihle 13.02.2020
7 Styret i boligsameiet Hønefoss Bru 1 D, v/ Vera Steingrimsen 13.02.2020
8 Sameiet i Hønefoss bru 1 C, ved Per Christian Frøislie 15.02.2020
9 Kirkegata 7 ANS, ved Anne Helene Frøislie 15.02.2020
10 Den norske kirke , Tunsberg bispedømmeråd 22.01.2020
11 Ringerike brann - og redningstjeneste 14.02.2020
12 Norges vassdrags - og energidirektorat 17.02.2020
13. Viken fylkeskommune 26.03.2020

V ars el om utvidet planområde 20.03.2020
1 Bryggerigården Boligsameie, v/Mette Sønsteby 13.04.2020

Varsel om utvidet planområde 28.04.2020
1 Hønefoss Sparebank v/ Torgeir Nøkleby 29.04.2020

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens kommentar

1. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Det vises til at Fylkesmannen har
ansvar for å følge opp
samfunnssikkerhet i plansaker. Ved
behov gir DSB faglige råd og innspill
til Fylkesmannen.

Tas til orientering. Tas til orientering.

2. Statens vegvesen, transport og samfunn, v/ Arne Tovslid

Varsel om oppstart videresendt til
Viken fylkeskommune. Fra og med
januar 2020 er det Viken
fylkeskommune som forvalter
fylkesvegene i området.

Tas til orientering. Merknad
fra Viken fylkeskommune
etterlyses .

Tas til orientering.

3. Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS (HRA) , ved Gunn M. Johannessen
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HRA er opptatt av at
renovasjonstekniske løsninger
planlegges i en tidlig fase, og
hensyntas i reguleringsplaner.

Det er viktig å avsette nok areal,
bredde på vei, sikkerhet,
stigningsforhold, tilgjengelig for
renovasjonsbil, snuplass,
kapasitetsberegninger og andre
forhold.

HRA opplyser om fordeler og
arealkrav ved bruk av nedgravd
renovasjonsanlegg.

Husholdningsav fall er under
kommunens monopol, og kan ikke
utføres av andre enn HRA.
Næringsavfall kan håndteres privat,
men dog etter Forurensningslovens
bestemmelser om kildesortering og
gjenvinning. Med avtale kan HRA
også håndtere næringsavfall. Avtale
med HRA må sø kes om i
planleggingsfasen, så HRA kan
befare og sikre at krav følges . Avfall
fra næringsvirksomhet og
husholdning kan ikke blandes, og må
håndteres på to ulike steder.

Tas til orientering.

Detaljer løses i sam råd
med HRA.

Tas til orientering.

Etter rådmannens vurdering er
foreslått løsning best for
prosjektet. Avfall skal lagres
innvendig avfallsrom hvilket vil
gjøres. Nedgravd løsning ville
ha blitt svært arealkrevende og
feltet er lite og skal ha høy
utnyttelse, jf. byplanen.

Prosjektet er under
detaljprosjektering, HRA
vurderer forholdet ved offentlig
ettersyn.

4. Bane NOR, ved Åsne Fyhri

Bane NOR har ingen merknader til
oppstartsvarselet.

Ok. Tas til orientering.

5. Bryggerigården boligsameie (BB) , ved styreleder Mette Sønsteby

BB er positive til at eiendommene
planlegges under ett, ny forbindelse
mellom det nye leilighetsbygget og
hotellet , at parkering under bakken
betjenes fra Sentrumskvartalet, og
grøntområde mot Bryggerigården.
BB reagerer på høydene på planlagt
bebyggelse . BB ber om at
detaljreguleringen utformes i tråd
med byplanens rammer, som gir max
5 etg med inntrukket 5.etg for
leilighetsbygget, og maksimalt 8 etg
med avtrapping mot vest for hotellet.

Det presiseres at dette handler om
den frie sikten , i tillegg til
sk yggevirkninger. Bygg kan ikke
trekkes lenger ut mot Kirkegata enn
hotellet i dag. Det legges til grunn at
maks kotehøyde også gjelder
heishus og teknisk anlegg på tak.

Det vises til tinglyste rettigheter
erklæringer mellom gård ene .
Boligsa meie har blant annet rett til å
benytte felles bakgård mellom
Citygården og Bryggerigården til
varelevering, flytting, vedlikehold,

Årsaken til at høyden på
bygget ble satt til 5 etg i
Byplanen, var begrunnet
med at gesims på nye bygg
bak bygningsrekken rundt
torvet ikke skulle være
synlig fra bakkeplan på
Søndre Torv. Når de
overordnede forutsetning
om frie siktlinjer fra Søndre
Torv er oppfylt bør økning
med en etasje kunne
aksepteres i en bymessig
sammenheng. Det g jøres
oppmerksom på at
høydene oppgitt i referat fra
oppstartsmøte er basert på
kommunens visuelle
anslag, og ikke høydene
som er blitt meldt inn som
del av planinitiativet.

For å skape ønsket
kvartalsstruktur, forholder
ny bebyggelse på BS10
seg til fas adelivet til
Bryggerigården og Scandic.

Med planforslaget foreslås en
inntrukket sjette etasje på ny
Citygård (maks. høye kote + 98),
denne etasjen overstiger
byplanens høydebegrensning
(kote + 95). Etasjen er trukket
ca. 7 meter inn fra
underliggende fasadeliv mot
gata, og vil ha begrenset
synl ighet.

Fasadehøyden mot Kirkegata er
altså tilpasset høydene i
Bryggerigården og Scandic .

Rådmannen er enig i
forslagsstillers vurdering av
foreslått høyde. Ny Citygård er
et «infillprosjekt» for å få til en
enhetlig kvartalstruktur,
nybygget tilpasses h øydene mot
offentlig rom i Kirkegata, men
innad i kvartalet tåler en høyere
bebyggelse. Med seks etasjer i
bakkant får man en nedtrapping
mot Kirkegata og fra ny
hotellfløy mot Bryggerigården .
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mm . Det er i tillegg også avgitt
erklæring er for City - gårdens eierskap
av Bryggerikjelleren under tomta til
Bryggerigården. Bryggerigården har
rett til å ha elektrokjele i City - gården,
og passasjen til Sø ndre Torv skal
holdes åpen. Det bes om at de
juridiske posisjonene tas med i
reguleringsplanen. BB hevder sin rett
til avløp gjennom eiendommen, og
ber om dette hensyntas ved
u tbygging og ferdigstillelse, uten
vederlag for BB. Planen skal vise nok
manøvreringsareal for stigebil i felle s
bakgård.

BB ber om at næringslokalene det
legges opp til ikke er av slik karakter
at den forstyrrer ro og orden i
bakgården mot Bryggerigården . Det
bes om at bruk av næringslokale
reguleres i reguleringsplan.

BB protesterer på at planen ikke er
konsekvensutredningspliktig og
derav ikke politisk behandling.

1 etg på ny Citygård kan
trekkes noe inn for å skape
en form for svalgang. Viser
for øvrig til byggegrenser
for BS10 i byplanen som
åpner for bebyggelse noe
lenger ut enn Scandic .

Bygningslogistikk (tilgang
på heis) gjør det nødvendig
at hotell bygget er i full
høyde ved heis. Vedr.
heisoppbygg vises det til
byplanens
reguleringsbestemmelse §
4.14 Arkitektur og estetikk –
pkt. n).

Vedr. tinglyste rettigheter.
318/430’s rett til å ha
elektrokjele på 318/429 er
ikke lengere aktuell da
kjelen er frakoblet og
318/430 er tilknyttet Vardar -
fjernvarmenett. 318/429
har tatt kontakt med
318/430 for å få avlyst
rettigheten og demontert
kjelen. Øvrige tinglyste
erklæringer og rettigheter
vil gjelde i byggeperioden
og ved ferdig bygg.

Vedr. BB sin rett på avløp.
Det foreligger i dag ingen
tinglyst eller annen
hevdvunnen rett til slikt
avløp. Følgende
løsningsalternativ er lagt
fram for BB:

1. Citygården as (318/429)
har tilbudt Bryggerigården
Boligsameie (BB) (318/430)
vederlagsfritt en bruksrett til
angitt avløpsledning på
alminnelige vilkår for drift
og vedlikehold.

2. Citygården stiller
vederlagsfritt til disposisjon
kjellerrom for BB, hvi s de
har behov for slikt rom, for
å legge om sitt avløp til nye
kommunale ledninger som
kommer i Kirkegaten.
Det antas å være den beste
løsningen for 318/430 på
sikt.

Rådmannen mener at prosjektet
viser en god estetisk utforming
o g tilpasning til bevaringsverdig
bebyggelse i vest.

Det er i byplan gitt overordnede
rammer for videre
detaljreguleringer. Bak
byplanens bestemmelser ligger
det hensyn som skal ivaretas.
Det er først ved behandling av
detaljreguleringer (for konkrete
prosj ekter) at det kan gjøres en
planfaglig vurdering av hvordan
hensynene bak overordnete
rammer (byplanen) kan ivaretas.

Beboerne er bekymret for de
konkrete konsekvensene av en
inntrukket 6. etasje, som
sol/skygge, innsyn og utsikt.

Samlet sett vil, etter
rå dmannens vurdering,
konsekvenser av inntrukket 6.
etasje når det gjelder innsyn
være små sammenlignet med 5
etasjer. Når det gjelder skygge
fra ny Citygård vil det trolig være
liten forskjell mellom inntrukket
6. etasje og 5 etasjer, og det vil
dreie seg o m tidlig på
morgenen. Vi er i en tett
bysituasjon og en kan ikke
forvente at hensynet til utsikt
kan veie mer enn hensynet til
fortetting i samsvar med målene
i byplanen og kommuneplanens
samfunnsdel.

Bestemmelsene § 3.1.3 sikrer
at: Kundeatkomst til eve ntuell
bevertning og tilhørende
uteservering skal plasseres mot
Kirkegata eller gatetunet (felt
SGT).

Planforslaget utløser ikke krav til
konsekvensutredning. Siden
planforslaget berører viktige og
identitetsskapende kulturminner
og kulturmiljø i Hønefoss (av
nasjonal, regional og lokal
verdi), stiller kommunen krav til
at dette hensyntas, og at
konsekvenser for kulturminner
og kulturmiljø skal utredes og
beskrives som del av
planbeskrivelsen. Kravet er
imøtekommet, og r ådmannen
mener at prosjektet viser e n god
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Det utarbeides en
overordnet brannstrategi for
området .

Næringsaktivitet som har
akti vitet etter kl 23.00
reguleres av egne
vedtekter og forskrifter . Det
anføres at det allerede i
dag finnes flere virksomhet
på e i e n dommen 318/ 429
og 318/ 430 som har
aktivitet til 03.30. Dette
fungerer fint uten
dokumenterte ulemper for
nabolaget. Det vises for
øvrig til byplanens
beskrivelse og
kvalitetsprogram for
nabolag og byplanens
reguleringsbestemmelse §
4.14 Arkitektur og estetikk
pkt. r) . Det vises videre til
oppstartsmøtereferatet hvor
kommunen skrev:

Viktig å avklare og regulere
type næ ringsarealer i 1.
etg. – av hensyn til
naboene. Utadrettet
virksomhet i ny Citygård
bør plasseres mot øst og
syd, mens mot vest bør det
være mer stille – av hensyn
til boligene både i
Bryggerigården og ny City -
gård.

Det ble utført grundig
konsekvensutred ning ifm .
byplanen. Det vises til at
konsekvenser for tema
kulturminne og kulturmiljø
bes utredes som del av
planbeskrivelsen, jfr. referat
fra oppstartsmøte pkt. 2.

Utbygging skal hjemles i en
detaljregulering, prosessen
styres av plan - og
bygningslovens kap.12, og
planen må vedtas politisk.

estetisk utforming og tilpasning
til bevaringsverdig bebyggelse
og Søndre torv i vest.

6. Fylkesmannen i Oslo og Viken

Støyhensyn skal ivaretas i tråd med
T - 1442/2016. I og med det i saken er
snakk om boliger sentralt i byen, kan
det være aktuelt å akseptere avvik
fra anbefalte støygrenser forutsatt at
alle boliger sikres en stille side.
Boligene må ha tilgang til
uteoppholdsareal med
tilfredsstillende støyforhold. Det b es
om at reguleringsbestemmelsene

Planområdet ligger i
avvikssone for støy. Det er
utarbeidet støy faglig
utredning ifm . plansaken.

Det etableres ikke bol iger i
rød sone for luftkvalitet , jfr.
byplanens planbeskrivelse.

Tilfredsstillende lekearealer
og trafikksikker skolevei

Støy faglig utredning følger
saken.

Detaljreguleringen tilfredsstiller
kravene i plan 431
Områderegulering Hønefoss §§
3.1.6 og 9 (avviksområde for
støyforurensning), j f. forslag til
bestemmelser § 1.2 og 3.1.6.
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fastsetter konkrete krav om
ivaretakelse av støyforhold , og at ev.
støytiltak ferdigstilles før boligene tas
i bruk. Det bes om at støyfaglig
utredning følger saken.

Retningslinje for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging T - 1520
må legges til grunn for planarbeidet. I
rød sone bør det ikke tillates
etablering av boliger.

Rikspolitiske retningslinjer for barn og
unge må følges opp i planarbeidet.
Det vises særl ig til punkt 5b om
tilstrekkelig lekearealer. En vurdering
av lekearealer i planområdet og
nærmiljøet skal følge saken, og
tilstrekkelig arealer skal sikres i
planen. Lekearealer på tak
aksepteres kun som et supplement.
Det må redegjøres for trafikksikker
skolevei.

Planarbeidet må gjennom
bestemmelser ivareta
landskapsmessige og estetiske
forhold , b lant annet gjennom
bestemmelser om utforming av ny
bebyggelse. Verdifullt naturmiljø bør
ivaretas , for eksempel gamle trær .
Det må redegjøres for hvordan Nml
§§ 8 - 12 er fulgt opp.

Det opplyses om t planområdet
ligger innen konsesjonsområdet for
fjernvarme. Reguleringsplanen sikrer
og iverksetter tilknytningsplikt.

Det bes om at det legges vekt på
trafikksikre løsninger for gående og
syklende med god tilgjengelighet til
sentrum , og kollektivtilbud.

Det må redegjøres for hvordan
p rinsipper om universell utforming
vektlegges . Disse må sikres fulgt opp
gjennom egne bestemmelser.

Det skal utarbeides ROS - analyse
som skal legges ved plansaken.
K onsekvensene av klimaendringene
skal vurderes og høye
klim aframskrivinger skal legges til
grunn for planleggingen. planer skal
ta hensyn til behovet for åpne
vannveier, overordnede blågrønne
strukturer, og forsvarlig overvanns -
håndtering. Kommunene skal ta
utgangspunkt i naturbaserte
overvannsløsninger. Nødvendige
avbøtende tiltak skal innarbeides i
planen.

dokumenteres som del av
planen.

Naturmiljø bevares eller
revegeteres så langt det lar
seg gjøre. Planens forhold
til Nml §§ 8 - 12 redegjøres
for i planbeskrivelsen.

Tilknytningsplikt sikres i
planen.

Planinitiativet legger opp til
sambruksallmenning
mellom citykvartalet og
Scandic, der bevegelse
først og fremst vil foregå på
de gående og syklende
sine premisser. Det legges
opp til opprustning av
Kirkegata med trafikksikre
løsninger for alle
trafikantgrupper.

UU kommenteres i
planbeskrivelsen.

Det skal utarbeides ROS -
analyse .

Alle boenheter får en stille side,
Boenhete r mo t sydøst innenfor
felt BKB1 er avhengig av tiltak –
f.eks. tette rekkverk på balkong
for å tilfredsstille kravene.
Uteoppholdsareal på takterrasse
over øverste tak innenfor felt
BKB1 må også ha tiltak – f.eks.
tette rekkverk.

Vedrørende luftkvalitet så kan
denne t il tider være en utfordring
generelt for Hønefoss sentrum
og boliger innenfor felt BKB1.
Resultatet fra målinger ved
Hønefoss skole vurderes langt
på vei å være representativ for
planområdet, se vedlagt
overordnet vurdering av
luftkvalitet t ilhørende
planforslaget. Det vises også til
konsekvensutredning for
overordnet Områderegulering
Hønefoss (plan 431), med
l uftsonekart som viser
modellerte konsentrasjoner av
svevestøv (PM10) og NO2.

I henhold til retningslinje T - 1520
bør det vises størst varsomhet
ved plassering av boliger i
områder som ligger nær rød
sone. Boenheter etableres ikke
innenfor rød sone. I gul sone bør
luftforurensning og lokalklima
inngå som et hensyn tidlig i
planprosessen. Dette er gjort
ved egen temarapport, jf. også
konse kvensutredning for
overordnet Områderegulering
Hønefoss (plan 431),

Hensynet til boligfortetting i
Hønefoss sentrum er presisert
med områderegulering
Hønefoss.

Enkelte av boenhetene vil ligge
innenfor gul sone for støy og
kanskje for luftforurensning. Det
tas ekstra hensyn ved
plassering av private for de
fleste boenhetene og deler av
felles uteoppholdsareal. I tillegg
ved bestemmelse som sikrer at
luftinntak plasseres vekk fra
forurensningskilden, og krav til
balansert mekanisk ventilasjon. I
tillegg skal det med søknad om
igangsettingstillatelse skal følge
en r edegjørelse for støv og støy,
og begrensning av eksos - og
støvbelastning i
anleggsperioden, jf. T - 1520.
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Barn og unge taper ikke noe
lekeareal eller potensielt
lekeareal som følge av
reguleringsplanen.

Det er begrenset areal til videre
utvikling med bybebyggelse
innenfor planområdet. Området
er regulert med høy utnyttelse i
gjeldende områderegulering
(plan 431), og ubebygde arealer
må betjene både hotell og ny
sentrumsbeb yggelse. Det er
derfor ikke egnede arealer på
bakkeplan til lek, som
o mrådereguleringen stiller krav
om. Noen områder innenfor den
tetteste sentrumskjernen vil ved
fortetting ikke kunne få egnede
arealer på bakkeplan til lek.
Rådmannen har vurdert at f elles
takterrasse på taket av
næringsarealene 1. etasje
likevel bør opparbeides med noe
leke - muligheter for de minste
barna. Slik det er plassert vil det
være beskyttet mot vind , trafikk,
forurensning og støy, men ikke
få direkte sollys minst 5 timer
ved j evndøgn. Arealkravet og
avstandskravet tilfredsstilles.

Lekeplassen på Søndre torv er
tilgjengelig via gatetun, fortau til
torget. For de større barna er
det kort avstand til Livbanen,
Søndre park og framtidig leke -
og oppholdsareal ved Ringerike
VGS.

Tr afikksikker skolevei til
barneskole (Benterud) er
ivaretatt, jf. utredningene
Skoleveisutredning Hønefoss
sentrum og Trygge skoleveier
Hønefoss sør .

Landskapsmessige og estetiske
hensyn ivaretas, inkludert
hensynet til bevaringsverdig
bebyggelse, jf, estetisk
redegjørelse og
reguleringsbestemmelsene.

Trærne i Kirkegata bevares.
Planområdet har svært få
naturmangfold sinteresser i dag,
jf. planbeskrivelsen.
Planforslaget sikrer eksistere nde
trerekke langs Kirkegata.

Det meste av overvannet skal
ivaretas naturlig, avhengig av
infiltrasjonskapasiteten er det
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behov for mer eller mindre
fordrøynings volum . Dette
undersøkes mer før
sluttbehandling av planforslaget.
Planforslaget sikrer blågrønne
tak og flater, samt bruk av
vegetasjon og andre planter på
gatetun og langs fortau , jf.
bestemmelser og
lllustrasjonsplan. jf. også Notat:
Teknisk infrastruktur: vann avløp
og overvann (klimafaktor 1,4 er
benyttet). Vegetasjonen og
blågrønne str ukturer fungere r i
tillegg som en
opplevelseskvalitet, samtidig
som den legger opp til å fungere
som stimulerende for
naturmangfoldet ved å være
attraktiv for pollinerende
insekter.

Tilknytningspl ikt til fjernvarme er
ivaretatt, jf. kommunal forskrift
og bestemmelser.

Trafikksikkerhet ivaretas i
Kirkegata (ombygging til gate og
torg), opparbeidelse av
gatetunet innenfor planområdet
(inkl. gjennomgående kjøring for
varelevering og renovasjon for å
unngå rygging). Pl anområdet gir
ny sekundær gangakse med lite
biltrafikk .

Planområdet ligger rett ved
Sentrum stopp
(hovedbusstasjon), og det er
gangavstand til stasjon på
Ringeriksbanen.

UU skal ivaretas i uteområdene
og felles uteoppholdsarealer, jf.
reguleringsbestemmelsene (§§
2.1 og 3.1.1) og
planbeskrivelsen.

ROS - a nalyse er vedlagt
planforslaget. Nødvendige
avbøtende tiltak er innarbeidet i
planen.

7. Styret i boligsameiet Hønefoss bru 1 D

Det etterlyses sol/skyggeanalyser for
perioden november – januar , da det
mistenkes at ny bebyggelse vil
skygge for leilighetene som vender
mot sør.

Dårligere solforhold og redusert utsikt
vil forringe verdien på leilighetene.

Det påpekes at flere leiligheter har
soverom mot planlagt hotell. Lyd og

Høyere utnyttelse i
forbindelse med fortetting i
bymessige strøk vil
medføre endring i
sol /skygge , gjenboere og
siktforhold. Plangrepet
legger opp til et generelt
kvartals løft.

Lydnivå et på hotellet
reguleres av ordinær drift

Sol - og skygge analyse for vår -
og høstjevndøgn viser at ny
bebyggelse innenfor
planområdet ikke kaster
slagskygge på fasaden til
Hønefoss bru 1 D kl.09:00. Nytt
hotellbygg gir ikke skygge på
fasaden kl.12:00. Heisoppbygg
på ny Citygård vil i henhold til
sol - / skyggeanalysen kunne
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innsyn fra nytt hotell er
bekymringsfullt. Det bes om at det
ved nytt hotellbygg tas hensyn til
beboere i sentrumskvartalet ved
vurdering av hvordan hotellet skal
skiltes.

Det er i d ag tidvis kaos ved utkjøring
fra parkeringshuset. Det sees med
bekymring på hvordan dette vil
utvikle seg ved utvidelse av
parkeringskapasitet under ny
bebyggelse. Det bes om at det
vurderes å lage to utkjøringsfelt ut fra
Sentrumskvartalet eller endre tid en
for grønt lys.

Citygård på 6 etasjer vil forringe
utsikt fra Sentrumskvartalet. Tillatt
høyde for BS10 er 5 etg.

og forskrifter . Planforslaget
legger ikke opp til støynivå
høyere enn det som kan
forventes i et bysentrum.

Vedr. parkeringshus. Dette
tas til orienter ing.

Vedr. byggehøyder se pkt .
5.

kaste begrenset med skygge på
fasaden kl . 12:00. Ved
sommersolhverv blir fasaden
ikke berørt.

Eventuell slagskygge fra
planområdet vil , (basert på solas
plassering) begrense seg til
m ellom kl.10:00 og 12:00. Det er
imidlertid uvisst hvorvidt det i
dagens situasjon allerede er
skygge på fasaden.

Hønefoss Bru 1 D er samlet sett
lite berørt av planforslaget når
det gjelder soltilgang.

Området får en oppgradering
estetisk sett, tap av utsi kt
begrenser seg til eksisterende
Citygård , hotell og himmel.

Med en avstand på fra 50 meter
og oppover vil det ikke være
sjenerende innsyn fra ny
bebyggelse.

Det vil være anledning til å
innrede restaurant og bar i
inntrukket toppetasje. Dette er
noe man må forvente i et
bysentrum.

For skilting vises det til at det vil
være søknadspliktig, og at
kommunen har under
utarbeidelse en
formingsveileder.

Borettslaget erfarer at det
allerede i dag er kaos ved
utkjøring fra parkeringshuset
under Sentrumskvartalet.
Rådmannen har ikke kjennskap
til noen oppstuving på Kongens
gate i forbindelse med innkjøring
til parkeringshuset i
Sentrumskvartalet. Man må
forvente i en by at en tidvis må
vente på grønt lys for å komme
seg ut på offentlig vei.

8. Sameiet Hønefoss bru 1 C, ved Per Christian Frøislie

Det blir trangt med 4 m eter mellom
bygg. Bebyggelse på 8 etg vil
forringe utsyn og være negativt for
bibliotekbrukere og ansatt e også
gjennom innsyn.

Ny bebyggelse vil sperre for lys og
sol, og biblioteket vil ikke få inn
dagslys på denne siden .

Det utrykkes bekymring i forhold til
støy i byggeperioden , og at dette kan
føre til færre besøkende.

Vedr. byggehøyder s e pkt .
5 .

Vedr. dagslys. Dette tas til
orientering . Bebyggelsen er
ikke endelig utformet.

P assasje er tenkt løst på
hotellets vestside.

Detaljerte spørsmål knyttet
til fasade og bygge - og
anleggsperioden avklares i
byggesaken.

Med ny hotellfløy i 6 meters
avstand, vil bibliotekets lokaler
berøres i forhold til dagslys og
utsyn. Som følge av innspillet fra
sameiet ved oppstart av
planarbeid ble ny hotellfløy mot
bibliot ekshjørnet trukket godt
innenfor byggegrensen mot
Kongens gate (ca. 2 meter).
Dette gir bedre utsyn og bedre
lys inn i vinduet på biblioteks -
hjørnet. 1. etasje på hotellet mot
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Stilles spørsmål ved
fasade mot Sentrumskvartalet ,
tett vegg eller vinduer.
h vor er glasspassasjen t enkt
plassert?
b ygge - og anleggs perioden

bibliotek er en høy
konferansesal. Fasaden mot
bibliotekshjørnet blir tett, med
unntak av en smal stripe glass
høyt i konferansesalen. Det
sikrer at det ikke oppstår
nevneverdig sjenanse mellom
funksjonene på hver sin side av
gangveien.

Når det gjelder utsikt så er vi i
en tett bysituasjon så en kan
ikke forvente at disse kvalitetene
nødvendigvis kan bestå . Når det
gjelder innsyn vurderes det som
mindre sjenerende for et
bibliotek enn om det hadde vært
leiligheter.

Området er i byplanen regulert
med høy utnyttelse og høyde i
byplanen, på samme måte som
tilliggende eiendommer
(Sentrumskvartalet, Brutorget
osv.)

9. Kirkegata 7 ANS, ved Anne Helene Frøislie

Det bemerkes at utbygging av
gangfelt ikke bør skje før brukaret for
o_S4 er endret . Utbygging av øvrige
arealer (gang, sykkel og vei) langs
Kongens gate bør først skje når o_S4
er gjennomført. Det bes om at
veiarealet langs Kongens gate tas ut
da dette bør løses i sammenheng
med o_S4.

Det bes om at gang - og sykkelfelt
foran Kirkegata 7 tar ut av
reguleringsplanen, da denne vil bli
bedre ivaretatt i regulering av BS7.

Det er i dag infrastruktur i Kirkegata
som ligger i Kirkegata 7 ANS sin
eiendom, som omfattes av varslet
planavgrensning. Dette gjelder
installasjoner tilknyttet
bussterminalområdet, men også
anlegg som benyttes i sammenheng
med parkeringsaktiviteten på
eiendommen. Det bes om at
planavgrensningen legges midt i
veien for å unngå at installasjoner
legges om flere ganger. Det vi l være
mer hensiktsmessig å løse
infrastrukturen ved reguleringa av
B S7.

Tas til orientering.
Planavgrensning er valgt i
samråd med kommune n.

Det vil være naturlig med
tett kommunikasjon om
bruk og utforming av
grensesnitt mot Kirkegata.

Kongens gate vil reguleres i
egen detaljregulering.

Kirkegata inkludert fortau mot
felt BS7 reguleres i denne
detaljreguleringen. Dette skyldes
at teknisk infrastruktur under
veiene skal skiftes ut, og gata
skal opparbeides på nytt.

Teknisk infrastruktur vil ivaretas i
prosessen med at teknisk
infrastruktur under veiene skal
skiftes ut, og gata skal
opparbeides på nytt.

10. Den n orske kirke

Det ser ikke ut til at tiltak vest for
Kongens gate vil ha vesentlig
konsekvenser for Hønefoss kirke.
Det bes om å få tilsendt planforslag
når dette foreligger.

Ok. Tas til etterretning.
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11. Ringerike brann - og redningstjeneste

Det bemerkes at det er trangt i
bakgården av Citygården . Det
presiseres at det er viktig at
tilgjengelighet for brannvesenets
høydemateriell ivaretas.

Tas til orientering. Det
utarbeides en overordnet
brannstrategi for området .

Merknad til planutkast fra
Ringerike brann - og
redningstjeneste datert
27.03.2020:
Når det gjelder oppstillingsplass
for høydemateriell/stigebil er det
viktig å ta hensyn til både
oppstilling og tyngde.
Det er ønskelig med stigerør
opp i etasjene, selv om det
sannsynligvis ikke er et krav om
dette

12. NVE

Det opplyses om krav til sikkerhet
mot flom, erosjon og skred ved
planlegging og utbygging. Hensynet
til flom må sees i sammenheng med
overvannshåndtering. Det kan være
behov for detaljert fagkyndig
utredning. Hensynet til klimaendring,
vassdrag o g grunnvann, samt
eksisterende eller planlagte
energianlegg skal også vurderes.

Tas til orientering. Skred

Deler av planområdet inngår i
H310_2 – faresone for ras - og
skredfare i gjeldende
områderegulering for Hønefoss
(plan 431).

I mottatt ROS - analyse har
konsulenten skrevet følgende:

- Områdestabiliteten vurderes
som tilfredsstillende.
Dokumentasjon følger
planforslaget.

- Det vil bli gjennomført
prøvesjakting av geoteknisk
rådgiver før bygging.

Dokumentasjonen det vises til er
eldre geotekniske rapporter
(vedlegg til planforslaget).

Forholdet er redegjort for i
planbeskrivelsens kap.5.14.

Kommunen har stilt krav til
forslagsstiller om at g eoteknisk
fagkyndig må redegjøre for
hvordan sikkerheten i TEK 17 §
7 - 3 kan ivaretas.

NVE bes ved offentlig ettersyn
gjøre en vurdering av hvorvidt
eksisterende geotekniske
rapporter dokumenterer om
områdestabiliteten er
tilfredsstillende.

Overvann/regnflom

Det er gjort beregninger for før -
og etter - situasjon for å b elyse
konsekvenser av tiltaket.
Ettersituasjon er beregnet for
dimensjonerende nedbø r (25 års
gjentaksintervall) og flom.
Nødvendig fordrøyningsvolum er
beregnet.
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Jf. Nota t: Teknisk infrastruktur:
vann avløp og overvann
(klimafaktor 1,4 er benyttet).

Det meste av overvannet skal
ivaretas naturlig, avhengig av
infiltrasjonskapasiteten er det
behov for mer eller mindre
fordrøyningsvolum . Dette
undersøkes mer før
sluttbehandling av planforslaget.
Planforslaget sikrer blågrønne
tak og permeable heller , samt
bruk av vegetasjon og andre
planter på gatetun og langs
fortau , jf. bestemmelser og
lllustrasjonsplan.

Beregninger av flom tilsier en
avrenning på 200 l/s fra
området. Planområd et ligger
ikke utsatt mht. flom fra
nærliggende vassdrag og/eller
avr enning fra tilgrensende
tomter. Flomveier blir mot
Brutorget (ut mot Arnemanns -
veien) , Kirkegata og ned
Kongens gate til Tippen.

13. Viken fylkeskommune

Det er positivt at byplanen følges opp
med den detaljplan. Det understrekes
at det er viktig at byplanen følges opp
med gjennomføring av detaljplan,
byggesak og konkrete enkeltprosjekt.
Det vurderes som svært viktig å
videreutvikle området og fylle det
med mer aktivitet ettersom det er så
sentrumsnært. Det vurderes som
unødvendig å ta inn arealer fra
Kongens gate inn i planen.

Tas til orientering. Tas til orientering. Kongens gate
vil eventuelt reguleres i egen
detaljregulering.

Merknader til varsel om utvidet planområde, sendt ut 20.03.2020

1. Bryggerigården boligsameie (BB)
Bryggerigården boligsameie har
ingenting imot utvidelsen. BB
etterlyser informasjon og dialog ifm .
tidligere merknad. BB kommenterer
en feil i varselstekst.

Ok. Det vises ti l varsel fra
januar 2018. Varseltekst
var feil. Det menes her
varsel fra januar 2020, som
BB mottok og kom med
merknad til.

Tas til orientering

Merknader til varsel om utvidet planområde, sendt ut 2 8 .0 4 .2020
1. Hønefoss sparebank v/ Torgeir Nøkleby
Hønefoss sparebank har ingen
bemerkninger til utvidelsen av
planområdet.

Ok. Tas til orientering
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Sammendrag

Utendørs støy fra veitrafikk er b eregnet for tilbygg ved Scandi c hotell og ny Citygård, gårds-
og bruksnummer 318/97 m. fl. i Høn efoss i Ringerike kommune.

Hotellfasader mot Kongens gate ligger i rød støysone med beregn et lydnivå på mellom 69 og
74 dB Lden. Det er også beregnet høye lydnivå i tilstøtende fasader, 62 - 67 dB Lden. Utredning
av eventuelle lydisolasjonskrav for fasade er nødvendig i neste planfase.

Boligbygg/Citygården ligger rela tivt godt skjermet og i god avs tand fra Kongens gate. De fleste
private uteplasser ligger mot ve st og stille fasade og det er i kke behov for avbøtende tiltak her.
Balkonger i sydøstre hjørne vil ligge i gul støysone og bør skj ermes med tett rekkverk.
Eventuell takterrasse med tett rekkverk vil ha tilfredsstillend e lydnivå under anbefalt
grenseverdi på 55 dB Lden. Beregnede utendørs lydnivå fra v eitrafikk er så lave at det i kke er
nødvendig med særskilte lydisolasjonskrav til fasadene.

Figur 1. Scandic og Citygårdens beliggenhet i Hønefoss.
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1 Innledning

ApiAku Lars Oftedahl har få tt i oppdrag av Hotell Se rvice AS ve d Jan Solberg å foreta en
støyfaglig utredning i forbindels e med reguleringsplan for ny hotellfløy ved Scandi c Hønefoss
og nytt boligbygg so m erstatter dagens Citygård. Det er planlagt nær ingslokaler i 1. etasje i ny
Citygård. Prosjektet er i Høn efoss, Ringerike kommune.

Kontaktperson hos plankonsulent, L INK arkitektur AS, er Axel Se govia Ødegaard. Kristian E.
Meisingset i Lydhør AS har foretatt sidemannskontroll/kvalitet ssikring av dette dokumentet.

Støyberegningene omfatter utendørs, luftbåren lyd. Støykilden e r veitrafikk.

2 Prosjektet
Prosjektet innebærer nybygg nord for eksisterende hotell og nytt boligbygg. Dette erstatter
dagens Citygård som rives. Figuren under viser 3D-skisse.

Figur 2. Skisse av prosjektet. Med eksisterende hotell i forgrunnen, nytt hotellbygg bak og ny Citygård til venstre.
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3 Retningslinjer og krav

3.1 Retningslinje for behandling av s tøy i arealplanlegging, T-1442 /2016

Miljøverndepartementets T-1442,  Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging ,
angir anbefalte grenseverdier f or utendørs opphold sarealer for boliger, sykehus, pleie-
institusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Målet er å forebygge støyplager og ivareta
tilfredsstillende lydnivå på utendørs oppholdsarealer.

Lden er definert som ekvivalent l ydnivå med 5 dB tillegg på kveldst id kl. 19-23, og 10 dB på
natt kl. 23-07 (den = day, eve ning, night). For dagtid kl. 07-1 9 er det ingen tillegg.

Grenseverdiene for ekvivalentni vå gjelder lydnivå midlet over e t år, som angitt i
definisjonen av Lden og Lnight.
Grenseverdiene gjelder i den bere gningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.

For innendørs støy fra alle ut endørs kilder og for utendørs stø y fra tekniske installa-
sjoner på bygning gjelder krav i teknisk forskrift, som nedfelt i NS8175 klasse C.

Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et næromr åde i tilknytning til
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsform ål, jfr. definisjon i
kapittel 6.

Krav til maksimalt støynivå i na ttperioden gjelder der det er m er enn ti hendelser per
natt.

Støyen fremstilles som støysone r definert av tabell 1.

Tabell 1 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier.

Rød sone: nærmest støykilden. Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unn gås.

Gul sone: en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppf øres dersom
avbøtende tiltak gir tilfre dsstillende støyforhold.

Hvit sone: angir en sone med tilfredsstillende lydnivå hvor det ikke er behov for
avbøtende tiltak mot støy.

For overnattingssteder som ligge r i støysonene gjelder (jf. kap ittel 3.2.1 i T-1442):

«Etablering av andre bygninger med støyfølsomme bruksformål, he runder kontorer og
overnattingssteder, kan bare tillates dersom krav til innendørs støynivå er tilfredsstilt.»
Se neste kapittel som omh andler innendørs lydnivå.

Det er med andre ord ingen grenseverdi eller krav til utendørs lydnivå for bygninger med
bruksformål kontor og overnatting.

Støykilde Støysone

Veitrafikk

Gul sone Rød sone

Utendørs lydnivå
Utendørs lydnivå i

nattperioden
kl. 23–07

Utendørs

lydnivå

Utendørs lydnivå i
nattperioden

kl. 23–07

55 Lden 70 L5AF 65 Lden 85 L5AF
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3.2 Innendørs lydnivå fra ute ndørs lydkilder, NS 8175:2012

Tabell 2 angir grenseverdier fo r innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder i bygni nger til bolig-
og overnattingsformål i lydklasse B og C, jf. TEK som henviser til Norsk Standard NS
8175:2012. Lydklasse B har strenge re krav enn klasse C og kan b enyttes om særlige hensyn
ønskes ivaretatt.

Tabell 2 Utdrag av NS 8175: Lydkla sse B og C for boliger og overnattingssteder. Høyeste grenseverdier for
innendørs A-veid ekvivalent lydni vå og maksimalt lydtrykknivå, LpA24h og  LpAF max.

Bruksformål Type brukerområde Målestørrelse Klasse B Klasse C

Boliger
I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder LpA24h1 (dB) 25 30

I soverom fra utendørs lydkilder LpAFmax
2 (dB) kl 23-07 40 45

Overnatting I gjesterom og fellesareal fra utendørs lydkilder LpA24h1 (dB) 30 35

4 Beregningsforutsetninger

4.1 Trafikktall

Trafikkmengder er hentet fra Na sjonal Vegdatabank, NVDB og frem skrevet til år 2030 med en
antatt årlig økning på 2 %. Trafi kkmengde for Kirkegata forelig ger ikke og er anslått. Følgende
data er benyttet i støyberegninge ne der hastighe t er skiltet ha stighet:

Tabell 3 Trafikkdata i beregningene. ÅDT står for årsdøgntrafikk som er et gjennomsnittstall for ett døgn for
gjeldende år.

Gate/vei ÅDT2030 Hastighet, km/t % tunge kjøretøy
Fv290 Kongens gate 25 620 40 10
Kirkegata 1 000 30 10

For trafikken er det antatt e n døgnfordeling i prosent på 75/15 /10 for Kongens gate og 82/10/8
for Kirkegata, der fordeli ngen er i hht tidene for Lden. Se definisjon i kapittel 3.1 andre avsnitt.

4.2 Beregningsmetode

Beregningene er utført i henhol d til Nordisk beregningsmetode f or veitrafikkstøy.
Beregningsverktøyet er AutoC AD 2016/NovaPoint støy versjon 18.4 0 FP4n (inkl NovaPoint
Støy Powerpack). Input i programme t er digitale kart og trafikk data.

Lydutstrålingen fra veitrafikk sim uleres i en tredimensjonal mo dell.

4.3 Andre forutsetninger

Det er beregnet med førsteordens refleksjoner, absorbsjonsfakto r i fasader er satt til 0,2 og
refleksjonsfaktor for gate/f ortau 1. Beregningspunkthøyde for s tøysonene er satt til 4 meter
over terreng og tettheten p å punktene («grid») 2 m.

1 skrives også for enkelhets skyld Lekv.
2 skrives også Lmaks.
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Planlagte bygg er lagt inn i m odellen i hht tegninger fra arkit ekt og med aktuelle høyder for
takkant.

5 Resultater og kommentarer

5.1 Utendørs lydnivå - beregnede situasjoner

Resultatet av beregningene er v ist på tegningene X01 og X02, ka pittel 6. Tabellen under viser
hvilke situasjoner som er beregnet.

Tabell 3 viser en oversikt over beregnede situasjoner

Tegningsnummer Forklaring
X01 Støysoner med beregningspunkthøyde 4,0 m
X02 Støy beregnet i punkter i fasader

5.2 Støy ved fasader og på utearealer

Støysonekartene X01 viser støysoner for Lden med beregningspunkthøyde 4,0 meter.

Hotellfasader mot Kongens gate li gger i rød støysone med lydniv å mellom 69 og 74 dB Lden.
Det er også beregnet høye lydnivå i tilstøtende fasader, 62 - 6 7 dB Lden. Det er for øvrig ingen
krav eller grenseverdier for ut endørs lydnivå for overnattingss teder.

Sydlig del av Citygård en ligger i gul støys one, men ligger elle rs i hvit sone med
tilfredsstillende lydnivå under 55 dB Lden. Se neste punkt vdr vurde ringer av lydforhold på
arealer til utendørs opphold.

Støykartet X02 viser støy beregnet i punkter ved fasader.

For nytt hotellbygg er det beregnet 68 - 71 dB LpAekv24h i mest utsatte fasade mot Kongens gate
og 58 - 61 dB i tilstøtende fasader . Innendørs lydnivå må bereg nes i neste planfase når
rominndeling er endelig fastlagt . Det bør vurderes å benytte kl asse B i NS 8175 da klasse C og
35 dB i innendørs lydnivå ikke anbefales.

For Citygården viser punktberegnin ger i østlig fasade at lydniv ået er noe over 55 dB Lden. Her
er det dog ingen balkonger. Mot vest er det tilfre dsstillende l ydforhold under anbefalt
grenseverdi på 55 dB Lden for alle balkonger/utearealer. Bal konger på sydøstre hjørne er
beregnet til ca 62 dB Lden. Skjerming av balkonger må vurderes i neste planfase når alle detaljer
er fastlagt. Tiltak kan være te tte rekkverk med høyde ca. 140 c m slik at tilfredsstillende lydnivå
under anbefalt grenseverdi på 55 dB Lden oppnås. Jf. T-1442/16.

Utendørs lydnivå fra veitrafikk for Citygården er ellers så lav e at innendørs lydnivå vil
tilfredsstille kravet på 30 dB LpAekv24 med standard bygningsmessige løsninger for vegg, vindu
og ventilasjon. Det anbefales likev el å sette ekstra lydisolasj onskrav3 til vinduer da bygget vil
ligge i et område med mange utes teder med potensielt nattebråk. Dette vil forebygge fremtidige
støykonflikter.

3 F. eks. 35 dB Rw+Ctr.
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1 Innledning

I forbindelse med utarbeidelse av planfors lag for utvidelse av eksisterende hotell

i Citygården i Hønefoss , er COWI AS engasjert av Hotell Service AS for å utar-

beide en overordnet vurdering av luftkvalitet . En i llustrasjon av planområdet er

presentert i Figur 1 .

HOTELL SERVICE AS

OVE RO RD N E T VU RD E RI N G AV
LU F TK VALI TE T : CI TYGÅRD E N ,
H Ø N E F O S S
N OTAT
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Figur 1 : Illust rasjon av planområdet i Citygården i Hønefoss sentrum. Plan avgrensning er

markert med svart stiplet linje. Kilde: LINK arkitektur AS.

I p lanbestemmelsene til byplanen for Hønefoss s tår det følgende om luftkvalitet :

§ 3.7.1 Luftkvalitet

I forbindelse med detaljregulering, eller rammesøknad/ett - trinnstillatelse der det

ikke er plankrav, skal det vurderes å stilles krav til en luftkvalitetsutredning ba-

sert på kommunens luftkvalitetsmålinger .

På bakgrunn av dette er det i dette notatet presentert en overordnet vurdering

av luftkvalitetssituasjonen omkring Citygården i Hønefoss sentrum.

1 . 1 G r enseverdier , styringsmål og retningslinjer

Det finnes tre ulike styringsmål for luftkvalitet med ulike ambis jonsmål i Norge.

Disse er forurensningsforskriften kapittel 7, regjeringens nasjonale mål for lokal

luftkvalitet og luftkvalitetskriterier.

Forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet er hjemlet i Forurens-

ningsloven (Lov om vern mot forurensn ing og om avfall av 13. 6.1981 nr. 6) og

inneholder juridisk bindende grenseverdier, samt vurderingsterskler 1, for blant

annet PM10 og N O . Hensikten med forskriften er å sikre overholdelse av en

rekke minstekrav for luftkvalitet for å fremme menneskers hel se og trivsel og

beskytte vegetasjon og økosystemer. I tillegg til helse har disse grenseverdiene

1 Vurderingsterskel er et forurensningsnivå lavere enn grenseverdien som angir krav til

målenettverk og tiltaksutredning.
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et økonomisk og administrativt aspekt som i enkelte tilfeller utløser krav om

gjennomføring av tiltak.

Helsemyndighetenes luftkvalitetskriterier er ikke jurid isk bindende, men er fast-

satt som følge av Miljødirektoratets og Folkehelseinstituttets gjennomgang av

internasjonale studier som omhandler helseeffekter av luftforurensning. Disse

kriteriene tar kun hensyn til helse og er forholdsvis strenge da de vil sik re at

også de mest sårbare befolkningsgruppene som barn og unge, eldre og mennes-

ker med sykdommer som hjerte - og karsykdommer, diabetes og lungesykdom-

mer ikke vil få helseeffekter. Luftkvalitetskriteriene er langt på vei sammenfal-

lende med de nasjonale mål ene for luftkvalitet , som heller ikke er juridisk bin-

dende, men angir et langsiktig, nasjonalt ambisjonsnivå for lokal luftkvalitet .

I tillegg finnes retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T -

1520) (Miljødirektoratet, 2012) , som skal legges til grunn ved planlegging etter

plan - og bygningsloven. Den kommer til anvendelse blant annet ved

› E tablering /utvidelse av eksisterende virksomhet som medfører vesentlig øk-

ning i l uftforurensningen .

› Etablering av følsomt arealbruk ( helseinstitusjoner, barnehager, skoler, bo-

liger, lekeplasser, utendørs idrettsanlegg og grønnstruktur) .

› Bygg - og anleggsvirksomhet som medfører vesentlig økning i luftforurens-

ningen.

Grenseverdiene i forurensningsforskriften kapittel 7 og luftkvalitetskriteriene er

presentert i Tabell 1 .

Tabell 1 : Grenseverdier for svevestøv (P M10 og PM2.5 ) og NO i forurensningsforskriften

kap. 7 og luftkvalitetskriteriene.

Grenseverdi (Forurens-

ningsforskriften kap. 7)

Luftkvalitetskriterier

PM 10 25 µg/m³

(årsmiddel)

50 µg/m³

døgnmiddel

> 30 over-

skridelser pr.

år

20 µg/m³ (årsmid-

del)

30 µg/m³ døgn-

middel

PM 2.5 15 µg/m³

(årsmiddel)

8 µg/m³ (årsmid-

del)

15 µg/m³ døgn-

middel

NO 40 µg/m³

(årsmiddel)

200 µg/m³

timesmiddel

> 18 over-

skridelser pr.

år

40 µg/m³ (årsmid-

del)

100 µg/m³ ( times-

middel)
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1 . 2 Metodikk

V urdering en av luftkvalitetssituasjonen omkring Citygården er basert på føl-

gende grunnlagsinformasjon:

› Ringerike kommunes luftkvalitetsmålinger over ett år (svevestøv (PM10 og

PM2.5 ) og nitrogendioksid (N O ) ved Hønefoss skole i perioden juni 2018 –

juni 2019.

› Gener ell kunnskap om luftkvalitet og prosessene som styrer dette.

Luftkvalitetssituasjonen i Hønefoss vurderes opp grenseverdiene i forurens n ings-

forskriften kapittel 7 og luftkvalitetskriteriene i Tabell 1 . Når det gjelder T - 1520,

foreligger det ikke informasjon om at utbyggingsprosjektet i seg selv medfører

varig vesentlig økning i luftforurensning (som for eksempel økning i veitrafikk) .

Derimo t kan bygg - og anleggs fasen i forbindelse med hotellutbyggingen medføre

vesentlig økning i luftforurensning. I kapittel 3 vil det d erfor bli presentert gene-

relle støvdempende tiltak for bygg - og anleggsfasen.

2 Vurdering av lo k al luftkvalitet omkring C itygården,
Høneføss

2. 1 Utslippskilder

Hønefoss er et sentralt traf ikknutepunkt på Østlandet , med Rv 7, Rv 35 og E16

som passerer utenfor sentrumskjernen , samt jernbane til Bergen, Drammen,

Oslo og Gjøvik . Citygården ligger i Hønefoss sentrum og avgrenses av Fv290 i

øst og nord , i tillegg til mindre småveier i samtlige retninger. Tabell 2 viser tra-

fikkmengden i form av årsdøgntrafikk (ÅDT) på nærliggende veilenker til City-

gården . D e forholdsvi s høye trafikkmengdene presentert i tabellen, tyder på at

veitrafikk utgjør en betydelig kilde til luftforurensning i form av PM10 og N O på

planområdet.

Tabell 2 : ÅDT (årsdøgntrafikk) og t ungtransportandel på veier og gater i nærheten av City-

gården, Hønefoss sentrum.

Vei ÅDT Tungtransportandel

Kongens gate (Fv290) 14 600 – 20 200 6 – 10%

Hønefoss bru (Fv290) 20 200 10%

Arnemannsveien (Fv290) 7 500 10%

Soknedalsveien/Stabells

gate /Flattums gate

(Fv2868)

3 050 7%

Stangs gate /Holmboes

gate/Askveien
4 000 6%

Andre bidrag til den lokale luftforurensning en i Hønefoss inkluderer veitrafikk fra

mindre småveier, vedfyrin g, industri og lan gtransportert luftforurensning. Dette

inngår i bakgrunnskonsentrasjonene som er forurensning som dannes utenfor
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det aktuelle området. Figur 2 og Figur 3 viser bakgrunnskonsentrasjoner av hen-

holdsvis PM10 og N O for Hønefoss sentrum , generert i Bakgrunnsapplikasjonen i

ModLUFT (ModLUFT, u.d.) .

Figur 2 : Timevise b akrunnskonsentrasjoner av PM10 ( µ g/m³) o ver et år omkring Hønefoss

med senterpunkt 60.166 º N, 10.255 ºØ.

Figur 3 : Timevise b akrunnskonsentrasjoner av NO (µg/m³) o ver et år omkring Hønefoss

med senterpunkt 60.166 ºN, 10.255 ºØ.

2. 2 Luftkvalitetsmålinger

For å fremskaffe kunnskapsgrunnlag for ny byplan i Hønefoss ble det besluttet å

gjennomfør e en kartlegg ing av lokal luftkvalitet i Hønefoss . I regi av NILU ble

det iverksatt målinger av svevestøv (PM10 og PM2.5 ) , N OX og meteorologi på é n

målestasjon ved Hønefoss skole (tidsoppløsning én time), samt målinger av

ukesmiddelkonsentrasjoner av N O2 med passive prøvetakere på 12 plasser i og

omkring Hønefoss sentrum (se Figur 4 ) . Målestasjonen ved Hønefoss skole er lo-

kalisert ca. 600 meter nord - nordøst for planområdet og er plassert nær Hønen-

gata (Fv290) (ÅDT 17 700) og Hvitbrua (ÅDT 4 850) (se Figur 4 ) .
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Figur 4 : Lokalisering av målestasjonen v ed Hønefoss skole (rød stjerne), passive prøveta-

kere (1 – 12) i forhold til plasseringen av hotellutvidelsen på Citygården (rosa markering).

Hentet fra (NILU, 2019) .

Tabell 3 viser måleresultater fra målestasjonen ved Hønefoss skole , hentet fra

luftkvalitet.info, i henhold til grenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 7 og

luftkvalitetskriterie ne (se Tabell 1 ) . Samtlige g renseverdie r i forurensningsfor-

skriften kap. 7 er overholdt for PM10 , PM2.5 og N O i måleperioden , mens luftkva-

litetskriteriene overskrides for PM10 og PM2.5 årsmiddel , PM10 og PM2.5 døgnmid-

del og N O timesmiddel (markert med blått i tabellen) . Ifølge årsrapporten for

luftkvalitetsmålingene (NILU, 2019) oppstod den høyeste middelverdien for N O

målt med passive prøvetakere ved målestasjonen ved Hønefoss skole . Dette in-

dikerer ifølge årsrapporten (NILU, 2019) at målestasjonen er representativ for

områdene med høyest N O - konsentrasjon i Hønefoss.

Tatt i betraktning at den totale trafikkbelastningen o mkring målestasjonen og

planområdet er sammenlignbar og at målestasjonen er plassert forholdsvis nær

planområdet, vurderes det som sannsynlig at luf tkvalitetsmålingene ved Høne-

foss skole også er representative for planområdet.
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Tabell 3 : Måleresultater av svevestøv ( PM10 , P M2.5 ) og NO iht. grenseverdier i forurens-

ningsforskriften kap. 7 og luftkvalitetskriterier. Ved overskridelse av grenseverdier i for-

urensningsforskriften eller luftkvalitetskriterier markeres tabellfeltet med tilsvarende farge

som tabellfeltet for de respektive grenseverdiene i Tabell 1 .

Årsm iddel Døgn - og timesmiddel

PM 10 20.4 µg/m³ (årsmiddel) 20 overskridelser av døgnmiddel

> 50 µg/m³ ; ma ks. døgnmiddel-

verdi: 140.3 µg/m³

PM 2.5 11.4 µg/m³ (årsmiddel) Ma ks. døgnmiddelverdi: 65.5

µg/m³

NO 26.1 µg/m³ (årsmiddel) 3 overskridelser av timesmiddel >

200 µg/m³ ; ma ks. timesmiddel-

verdi: 231.0 µg/m³

Døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 og PM2.5 fra målestasjonen ved Hønefoss

skole er vist i Figur 5 . En stor kilde til finfraksjonen (PM2.5 ) er forbrenningspar-

tikler fra eksos og vedfyring, mens en stor kilde til grovfraksjonen (PM10 - 2.5 ) er

mekanisk genererte partikler fra vei - , bremse - og dekkslitasje. Perioden omkring

mars – april er i de fleste store norske byer og tettstede r karakterisert ved

smøsmelting og påfølgende økt oppvirvling av veistøv fra tørre veibaner og -

skuldre på grunn av mekanisk slitasje av veibanen som følge av piggdekkbr uk.

Denne situasjonen bekreftes langt på vei i Figur 5 , som viser at PM2.5 (finfraksjo-

n en ) utgjorde en relativ liten andel av PM10- konsentrasjone n omkring april 2019 .

E n større andel av finfraksjonen var tilstede omkring desember 2018 – februar

2019 . Dette indikerer at den største kilden til svevestøv i denne perioden var

forbrenningspartikler som vedfyring .

Figur 5 : Døgnmiddelkonsentrasjoner a v P M10 og PM2.5 fra målestasjonen ved Hønefoss

skole fra juni 2018 – juni 2019.

3 Konklusjon

En overordnet vurdering av luftkvalitetssituasjonen er utført i forbindelse med

utarbeidelse av planforslag for hotellutvidelse i Citygården i Hønefoss sentru m .

Vurderingen er basert på luftkvalitetsmålinger av svevestøv (PM10 og PM2.5 ) og
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nitrogendioksid (N O ) ved Hønefoss skole i perioden juni 2018 – juni 2019 . I

nevnte periode var samtlige grenseverdier i foruren sningsfor skriften kapittel 7

for svevestøv og N O overholdt, mens de mye strengere , men ikke juridisk bin-

dende luftkvalitetskriteriene var overskredet for svevestøv og N O for alle de

vurderte midlingstider unntatt N O årsmiddel. Resultatene indikerer videre at

veitrafikk ( inkludert eksos og oppvirvling av veistøv fra veibanen ) utgjør hoved-

årsaken til overskridelsene av luftkvalitetskriteriene for svevestøv og N O . Vi-

dere gir økt o ppvirvling av veistøv på vårparten som følge av snøsmelting og

opptørking av veibane - og - skuldre en betydelig for verring i svevestøvnivåene i

denne perioden.

Denne situasjonen vurderes langt på vei å være representativ for planområdet

på Citygården , og indikerer at luftkvaliteten til tider kan være en utfordring ge-

nerelt for Hønefoss sentrum og Citygården.

Det er ikk e kjent at u tbyggingsprosjektet medfører en varig vesentlig økning i

luftforurensning , men bygg - og anleggsfasen kan bidra til en for verr ing av lokal

luftkvalitet på grunn av oppvirvling av støv fra anleggsmaskiner (for eksempel

rive - eller knusearbeider) og anleggstrafikk , inkludert massetransport. I tillegg

vil eksosen fra anleggsmaskinene bidra med utslipp av blant annet partikler og

N OX som fører til økt konsentrasjon av s vevestøv (PM10) og N O .

K apittel 6.1 – 6.3 i retningsli nje T - 1520 omhandler retningslinjer for begrensning

av luftforurensning i bygg - og anleggsfasen. T iltakshaver bør vurdere om aktivi-

teter i bygg - og anleggsperioden vil berøre følsomt arealbruk og det ka n således

bli aktuelt med avbøtende tiltak . F ølgende støvdempende tiltak anbefales for å

redusere eksos - og støvbelastningen på grunn av anleggsvirksomhet:

› Vanning eller støvdempende kjemikalier i perioder hvor støv kan være et

problem.

› Krav til renhold av biler og utstyr før de kjøres ut på offentlig ve i .

› Spredning av søle og støv på eksisterende vegnett skal i størst mulig grad

forhindres. Det anbefales vask/feiing av offentlig ve i dersom dette skjer.

› Etablering av rutiner som sikrer mot unødig tomgangskjøring.

› Krav til utslipp fra anleggskjøretøy og anleggsmaskiner . Det finnes tilgjeng-

elig teknologi som reduserer utslipp fra anleggsmaskiner og - kjøretøy til et

minimum, for eksempel steg 5 (maskiner) og Euro VI (kjøretøy).

4 Usikkerheter

Vurderinge ne som er gjort i dette notatet er forbundet med en del usikkerhet ;

luftkvalitetssituasjonen ved planområdet kan til tider avvike fra luftkvalitetssi-

tuasjonen ved målestasjonen ved Hønefoss skole , avhengig av blant annet vind-

retning og - styrke, samt forskj eller i trafikkmengde.
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Prosjektnavn: Kongens gate 3 – Scandic City Gården Fra: Roar Jørgensen AS
Prosj.nr. Z006 Dato: 18.03.20 , rev 15.04.20 ,

17.04.20
Oppdragsgiver: Hotell Service AS

Fossveien 5
3510 Hønefoss
v/ Jan Solberg

PRO . Tore Bratvold
Sign.:

KS: Roy Korneliussen
Byggherre: Hotell Service AS Sign.:

Ansvarsforhold/
- område:

Innspill brannforhold reguleringsplan.

Sammendrag
Roar Jørgensen AS er engasjert av Hotell Service AS ved Jan Solberg , for å redegjøre for i nnspill til revidert

reguleringsplan ifm. u tvikling av nytt bydelsområde i Kongensgate 3 , Hønefoss, Ringerike kommune.

Dette notatet sammenfatter på et overordnet nivå de innspill som man må ta med seg videre inn i en

prosjektering frem til rammesøknadsniv å innenfor det branntekniske området.

Kort fortalt går prosjektet ut på å utvide garasjeanlegget fra dagens Sentrumskvartal inn under dagens p - plass
bak eksisterende Scandic og mot eksisterende Bryggerigården, bygge et nytt mellombygg mellom dagens

Scandic hotell og en helt ny fløy til hotellet i 8 etasjer som legges mot Sentrumskvartalet. I tillegg planlegges en

kombinert nærings og boligblokk som erstatning for dagens eksisterende Citygården med nytt anlagt gatemiljø
mellom disse 2 prosjektene. Illustrasjo n nedenfor.
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Innledning
Roar Jørgensen AS er engasjert av Hotell Service AS ved Jan Solberg, for å redegjøre for innspill til revidert

reguleringsplan ifm. utvikling av nytt bydelsområde i Kongensgate 3, Hønefoss, Ringerike kommune.

Dette notatet sammenfatter på et overordnet nivå de innspill som man må ta med seg videre inn i en
prosjektering frem til rammesøknadsnivå innenfor det branntekniske område t.

Tabell 1 Paramete re / inngangsd ata for bygninger

Beskrivelse av: Funksjon : Kommentar/ merknad :

Virksomhet: Leiligheter

Kontor

Hotell

Næringslokaler

Garasjer

Normale virksomheter uten
særskilte farer i form av
storbrann, gass, utslipp mv.

Antall personer : Ikke detaljert, men mulige
tall vil være i
størrelsesorden:

Leiligheter: 34x3 = 102

H ote l l: 19 rom og
konferansesal, antatt I
størrelsesorden 200
personer I pluss I forhold
til dagens personantall.

Næringslokale på ca 700
m2 I plan I boligblokk kan
generere I størrelsesorden
150 personer.

Antall personer vil variere alt
avhengig av tilst edeværelse I egne
enheter, innenfor arbeidstider,
belegg på hotell osv.

Normalt antall personer.

Hotell kan legge opp til større
møtesaler kurs/konferanse som
medfører behov for noe
uteområde for samlingsplass ved
evakuering. Dette er det god plass
til I dagens utemiljø, samt retning
Sentrumskvartalet.

Areal til byggverk
(grunnflate):

Seksjoneringsgrenser
innenfor byggverkene
preakseptert.

Sprinkleranlegg etter N S EN 12845
vil bli gjeldende for både
boligblokk I sin helhet, samt
eksisterende og ny hotellfløy.

Bygningshøyder: Boligblokk 6 etasjer og
hotell 8 etasjer
(takflate ca 26m over
terreng, øverste
etasjeskiller ca 20m
over terreng).

Se kommentarer om
høyderedskap brannvesen.

Er innenfor normal og
preakseptert høyde for
brannvesen som er 23m over
terrengnivå.

Aktive sikringstiltak: Leilighetsblokker med krav
til heis vil få krav om
slokkeanlegg.

Risikoklasse 6 bygg skal
sprinkles.

Krav om brannalarmanlegg
med direktevarsling

By gningsmasse n med mulig
unntak av Bryggerikjelleren vil få
installert slokkeanlegg.

Byggene vil i sin helhet bli utstyrt
med heldekkende
brannalarmanlegg kategori 2 med
direktevarsling til 110 sentral.
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Beskrivelse av: Funksjon : Kommentar/ merknad :

Brann - og
eksplosjonsfarlig
stoff:

Det kan være aktuelt med
gassfyring/bruk i deler av
bygningsmassen /
leiligheter.

Risikovurdering skal utføres.

Hensynta tankplassering gunstig i
forhold til brannvesenets innsats,
samt mulig lekkasje.

Krav til risikoreduserende tiltak .

Ikke tillatt med bruk og eller
lagring I garasje / nivåer under
bakkenivå.

Det kreves en tydelig
ansvarsfordeling av dette I
byggesøknaden til kommunen.

Brannene rgi: 50 - 400 M J/ kvm. Normalt.

Avstander til
tomtegrense /
brannvegger

Innenfor normal
regulering.

Krav til 8m mellom høye bygg
(>9m). Ivaretas av brannvegger
REIM120. Posisjoner er i
boligblokk mot Søndre Torg 2 og
fra ny hotellfløy mot
Sentrumskvartalet der en del av
fasaden stikker seg frem og
kommer innenfor 8m radius.

Det vil være brannveggssituasjon
mot eksisterende garasjeanlegg
for Hønefoss S parebank som i dag
har innkjøring via utvendig
skrånedkjøring fra det fri i dag. Vil
nå kjøre gjennom 2 garasjeanlegg
før de kommer inn til sin garasje.
Brannport etableres, rømning
ivaretas og brannvesenets
angrepsveier legges til rette.

I neste fase mot ramme vil det bli
etablert tegning som i
underetasjene tar med seg
helhetsbildet av nybygg,
Bryggerikjeller, Høn efoss SPB og
Sentrumskvartalet på en og
samme plan for å vise helheten.
Dette fordi det er sammenhe nger
brannteknis k mellom alle disse
arealene.

Topografi: Selve utbyggingsområdet
er /blir tilnærmet flatt .

Ingen store utfordringer.

Assistert rømning: Det skal ikke her etableres
pleiehjem, type
omsorgsleiligheter mv med
behov for assistert
rømning.

Aktuelt I hotellfløy.
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Beskrivelse av: Funksjon: Kommentar/ merknad :

Trafikk: Tr afikk med store
lastebiler vil være
nødvendig på området.

Må mulig p åregnes ADR trafikk for
fylling av propangass .

Se punkt nedenfor om transport
av større l astebiler for
brannvesen. Viktig å hensynta
kurveføring, radius, fysisk plass,
oppstillingsplasser mv. Dette for
både mannskapsbil, men også for
høyderedskap for å komme til
leiligheter som har kun ett
trapperom.

Særskilte punkter
r ømning:

Boligblokker med ett
trapperom, hotellfløy,
tilknytning garas jer,
tilknytning Bryggerikjeller.

Boligblokker med ett trapperom
sikres oppstillingsplass
brannvesen.

Hotellfløy sikres med 2 stk
ordinære Tr2 trapper.

Rømning kon feransefløy ivaretas.

Rømning fra garasjer preakseptert
til trapper innenfor 5 0 m.

Rømning fra Bryggerikjeller via
eksisterende kulvert mot
eksisterende trapperom hotellfløy,
mot trapperom ny bo l igblokk,
samt via ny hovedinngang I
passasje mot Hønefoss SPB.

Virksomhet

Bygningsutforming

Areal, brannenergi og passive sikringstiltak
Arealene er plassbegrenset, så det vil ikke bli utfordringer med seksjoneringer i bygningsmassen. Garasje

seksjoneres naturlig bort fra kommunikasjon med garasjene tilknyttet de øvrige eiendommer. Det vil være mer
enn 8m mellom hotell og ny boligblokk, og brannvegger må etableres mot tilstøtende eiendommer. Brannvegg

vil av flere årsake r være naturlig å etablere mellom hotell og Sentrumskvartalet. Dette av fremtidige

salgsmuligheter eiendom for eiendom, men også fordi kun deler av Sentrumskvartalet er sprinklet i dag.

Brannenergi forventes ikke å gå utenfor det normale intervallet 50 - 400 M J/kvm.
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A ktive sikringstiltak
Det vil for en slik bygningsmasse bli sprinkleranlegg for boligblokk, hotell og p - kjeller.

Det vil bli behov for a utomatisk brannalarmanlegg, forriglet til 110 - sentral samt ledesystem i byggverkene . Her

vil det være behov for å vurdere et godt samspill mello m bygg med tilknytning, plassering av hovedsentral der
også brannvesenet skal ha sitt første stopp - punkt, plassering av øvrige sentraler/hovedangrepsveier,

brannmannspaneler, samt planer for brann og alarm mv som skal henges opp på de samme steder. Dette

b estemmer også plassering av og antall nøkkelbokser for brannvesenet.

Øvrige aktive sikringstiltak som kan komme til å benyttes er røykventilasjon, branngardiner /porter , særskilte
glassfelter med brannkrav mv, men dette tilhører detaljprosjektering.

Aktive sikringstiltak vil bli nærmere beskrevet i en senere fase av prosjektet.

Høyde bygninger, antall trapperom, brannvesenets innsats , slokkevann
For hotellet er det tidligere nevnt at etasjehøyde gulv plan 8 holder seg under 23m fra oppstillingsplass slik at

brannvesen når øverste etasje. Hotellet har 2 trapperom opp i denne høyden så det er for så vidt ikke noe tema

annet enn at det er nevnt.

Bygg inntil 8 etasjer benyttet til leiligheter kan ha ett trapperom med den forutsetning at brannvesenet får

oppstillingsplass og kommer til med sitt høydemateriell til enhver leilighet i prosjektet, dette gjelder fra og med
plan 3 til plan 8. Bærbar stige kan aksepteres for leiligheter i plan 2; dvs i plan 2 kan leiligheter ligge med

fasade kun mot Søndre Torg om ønskelig. Se veileder fra brannvesenet som angir krav til størrelse på

oppstillingsplass. Det skal sjekkes ut av ark/lark at samtlige leiligheter kan nås innenfor diagrammet for
stigebil/lift.

Brannvesenet har for bygninger krav om kjøreveier slik at de kan hente brannvann 50m unna bilen, for så å

legge slangeutlegg 100m fra bil i begge retninger for å komme rundt bygningskroppene.

Garasje skal til rettelegges for radiokommunikasjon for brannvesen, samt muligheter for røykutlufting. Viktig at

garasje legges til rette slik at brannvesenet med maks 50m slangelengde fra sikkert sted når hele garasjen.

Innsatsforhold til garasje Hønefo ss SP B (nå SKUE) ivaretas ved at det etableres brannport, sa mt gangdør inn til
dagens garasje fra nybyggets garasjeanlegg, innsats foretas ned trapp i ny boligblokk ned til brannsluse der

brannvesen får tørrørsopplegg for brannslokking /røykdykkerinnsats. Ut lufting av garasjer vil bli ivaretatt,

lokaliseres nærmere i neste fase.

Risiko

R isiko - og sårbarhetsanalyse (ROS)
Kommunen skal utarbeide en risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS - analyse) som underlag til reguleringsplan for

dette området .

H er vil vi beskrive de aktuelle forholdene ut fra tilgjengelig informasjon. Behovet for evt. risiko reduserende
tiltak vurderes og angis.
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Solcellepaneler
Etablering av solcellepaneler må ikke øke risiko for brann og branngass - s predning ved byggene . Dette vil

avklares ved en senere fase av prosjektet. Vi nevner her risikoreduserende tiltak som (tatt ut fra RISE Solceller
og brann ved Reidar Stølen Nov 2017 ) :

Hindre at brannvesen kjem i kontakt med farleg spenning frå solcellepanel Krav til plasserin g av solcellepanel

og kabling. Skal gi brannvesenet plass til den innsatsen dei treng for redning, sløkking og ventilering.

Krav kabling med høg spenning som kan er spenningssett etter fråkopling , k ablar med brannmotstand.

Jording av kablane med skjerm.

T rekkerøyr av metall.

Synleg merking av kablane slik at brannvesen kan unngå å koma i kontakt med desse.

Standardisert informasjon til brannvesenet :

- Varsle om at det er solceller på bygningen

- Kvar panela er plassert

- Kvar går eventuelle kablar med h øg spenning som ikkje kan koblast ut.

- Korleis fungerar eventuell manuell eller automatisk utkobling av anlegget.

Hindre at det eksisterar farleg spenning ved brann :

- Bruke mikrovekselrettarar på kvart panel

- Vil koble ut spenninga ved kvart solcellepanel og hindre spenning over ca 50 volt

- Seksjonere strengar med solceller med brytarar.

- Manuelle eller automatiske brytarar som deler opp strengane med panel slik at kvar del av strengen har maks

50 - 120 volt.

- Dekke til solcellepanela

Sikkerhet ved eksplosjon
Bruk og håndtering av farlig stoff er overordnet regulert av brann - og eksplosjonsvernloven [ 1 ] samt med

tilhø rende forskrifter og veiledere: (10,11,12,13,14,15).

Plassering av trafoer anbefales å utføres i samråd med nettleverandør for området. Det anbefales innspill til
reguleringsplan vedr. plassering mht. evt. fler e fremtidige bruker e i området.

Herunder skal REN veileder følges for plassering i nærhet til bygning, og at det stilles branncellekrav ved

plassering nærmere fasade enn 5m. Viser til REN blad N R 6000 .

Risiko ifm. transport til/fra byggene (trafikk)
Etablering av ny e bygg vil ikke innebære vesentlig økning av trafikk annet enn til garasjeanlegget inn fra

Sentrumskvartalet. Det kan forventes noe ADR transport.
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Tilrettelegging for effektiv rednings - og slokkeinnsats
Ringerike brann og redning er et normalt dimensjonert brannvesen med kasernert styrke. Brannvesenet har

tilgang til høydemateriell.

Planlagt e bygg innebærer bl.a. at det legges til rette for følgende forhold:

A. Innsatstid og beredskap (informasjon som innhentes fra lokalt brannvesen)
B. Informasjon vedr variert/ø kt risiko (bl.a. farlig stoff)

C. Vann til brannslokking (kapasitet)

D. Plassering av ;
a. hydranter/brannkummer inne på området

b. hovedsentraler (slokkeanlegg, brannalarmanlegg mv.)

c. orienteringsplaner

E. Oppstillingsområ der til brannvesenets kjøretøy (detaljeres tidlig inn på utomhusplan)
F. Atkomst til/i byggverk (plassering av in nsatsveier i/på byggverk) , tilgjengelighet (særskilt i plan u inn

fra nabogarasje)

G. Avstander til andre byggverk
H. Utlufting av branngasser fra p - kjeller

I. Merking

Kommentarer til ovenstående punkter:

A) Innsatstid til byggene er innenfor 10 minutter fra lokal brannstasjon i Dronning Åstasgate. Dette er kort

innsatstid og avstedkommer ikke behov for ytterligere utredning. Innsatstiden skal ikke overstige 10
minutter for tettbebyggelse med stor risiko og særlig fare for rask og omfattende brannspredning (f.eks.
eldre tett trehusbebyggelse, sykehus/sykehjem mv., områder med konsentrert og omfattende næringsdrift
o.l.).

B) Type virksomhet og byggverk utgjør erfaringsmessig ikk e noe utover vanlig transport på veinettet.

C) Viktig punkt å avklare. Det er et krav at vannforsyning tilfredsstilles. Det legges opp til stigerør i

trapperommene i samråd med ønske fra lokalt brannvesen. Dette gjelder en av trappe ne i hotellet,
trappene i boligblokk, samt ned til brannsluse garasje.

D) Vurderes i samråd med VA konsulent og lokalt brannve sen. En samlokalisering av vitale installasjoner må
alltid vurderes.

E) LARK må hensynta dette for utomhusområder. V eiledning fra brannvesen benyttes som rettesnor for

størrel se på plasser. Tilrettelegging for rednings - og slokkemannskaper inngår normalt ikke i en
plansak. Her forutsettes det at de nødvendige arealer for fremkommelighet og tilrettelegging er

ivaretatt gjennom den generelle infrastrukturen. Man har imidlertid erfart at begrens ede tomteare aler

og krav til grøntarealer medfører at det ikke blir tilstrekkelige arealer for oppstillingsplasser og kjørevei

for brannvesenets høyderedskap, for eksempel ved boligblokker med kun ett trapperom. Dette er svært
viktig å løse tidlig. Oppstil lingsplass skal også dimensjoneres mht punktlaster på dekket over

Bryggerikjelleren.

F) Vurderes i samråd med lokalt brannvesen. Porter/bommer skal være åpningsbare for brannvesen.
G) Dette er kommentert øvrige steder i dette notatet.

H) Utluftingskrav, se veileder fra OBRE vedlagt. Vil bli lokalisert enten med rist til det fri eller kanal med

brannvifte fra de respektive garasjer.
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I) Byggverk skal i nødvendig grad merkes for å gi brann - og redningspersonell nødvendig informasjon ved
rednings - eller slokkeinnsats. Arbeidsmiljøloven og brannvernloven krever at risikoområder merkes
spesielt. Det gjelder f.eks. oppbevaring av gass under trykk, stengeventil for gassledninger (f.eks. acetylen,
propan og O2), helse - og miljøfarlige stoffer m.m. Et byggverk skal ikke tas i bruk før merkings - o g
varselsskilter er montert.

I tillegg til plan - og bygningslov, stilles det krav i tilhørende byggeteknisk forskrift (TEK 17 ) [ 6 ] og tilhørende

veileder ( V TEK) [ 7 ]. Iht. brann - og eksplosjonsvernloven [ 1 ] med tilhørende forskrifter, bl.a.

Dimensjoneringsfo rskrift [ 3 ]. Det henvises også til Byggforskserien 321.033: 1 - 2002 Tilrettelegging for
rednings - og slokkemannskap [ 8 ] samt 321.077: 1 - 2005 Brannteknisk prosjektering. Områdeplanlegging [ 9 ].

V ann til brannslokking er angitt til 50 liter/sekund (3.000 liter/m inutt) iht. VTEK [ 7]. Sprinkleranlegg kan i visse

tilfeller være dimensjonerende.

Forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn (Forebyggendeforskriften) [ 4 ] med tilhørende veileder [ 5 ] stiller bl.a.

krav til eier av byggverk. Forskrift og veileder vil legges til grunn ved fortsatt prosjektering. Bl.a. vil hotell,
muligens næringsvirksomhet og større garasjeanlegg klassifiseres som såkalt særskilt e brannobjekt er .

Topografi for aktuelt område og vindforhold vurderes her til ikke å avstedkomme behov for ytterligere

utredning.

Iht. veileder vedr. røyk - og kjemikaliedykking, anbefales ikke innvendig røykdykking over 50 m innsatsvei (i

samme branncelle). Risikoen ved røykdykking skal alltid vurderes og den risiko røykdykkerne utsettes for skal
alltid stå ift. f orventet utbytte av innsatsen, iht. kapittel 7 Veilede r om røyk - og kjemikaliedykking.

Dette innebærer bl.a. at det må påregnes nødvendige innsatsveier til underjordiske anlegg.

Avklari nger og informasjon fra avklaringsmøte(r) med Ringerike brann og redning ( RBR ) vil legges til grunn for
fortsatt prosjektering. Det ble befart på tomta med RBR 01.04.20 i forbindelse med Deres innspill til

saksbehandl ing i Ringerike kommune innspill regulering.
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1. I N N LE D N I N G

Dette notatet er en temautredning i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan nr.
3007_431 for Citygården og hotellkvartalet. Innenfo r området skal det etableres hotell
og boligbebyggelse (blokk).

Figur 1: Utsnitt reguleringsplan (LINK Arkitektur)

Eksisterende hotell skal beholdes men det skal bygg es ut mot nord (mot
sentrumskvartalet). Deler av Citygården skal rives og det skal bygges nytt boligblokk
med forretninger i 1 etg.

Det skal bygge ny kjeller under hotellet samt deler av CITY-gården. Innkjøring til kjeller
er via Sentrumskvartalet.
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Figur 2: 3D fremstilling (LINK Arkitektur)

2. VAN N F O R SYN I N G

Eksisterende bebyggelse er tilknyttet kommunalt van nforsyning og ligger sentralt
plassert i forhold til eksisterende hovedledninger.

Figur 3: Kartutsnitt vannforsyningsystemet i sentru m

Utbyggings-
område.
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En av kommunens hovedledninger ligger i Kirkegata o g er sentral i forhold til fordeling
av vann i sentrum mellom nord, sør og øst.

Det er foretatt beregning av uttak ved eksisterende kum i krysset Kongens gate x
Kirkegata (kum 818, vist på kartutsnitt nedenfor). Det er gjennomført en enkelt
beregning med verktøyet Epanet 2. Det er forutsatt forbruksuttak på 90 l/s i fra Høyby
Høydebasseng i tillegg til brannsvannsuttak (forbru k sentrum, sør-, nord- og østover).

Det er nok kapasitet for brannvann i området for ut tak på terrengnivå.

U TTAK I KU M 818 RESTTRYKK
TERRENG (kote
+ ca 78

TRYKKLI NJE
(KOTE)

RESTTRYKK TOPPETASJE
(kote + 103,69)

20 l/s 57 mVs + 135 31mVs

50 l/s 55 mVs + 133 29 mVs

75 l/s 53 mVs + 131 27 mVs

100 l/s 50 mVs + 128 24 mVs

For planlagt hotell på 8.etasjer, vil resttrykk bli godt nok for de øverste etasjene i bygget
(> 2bar). Det må ved videre planlegging sjekkes ka pasitet i de øverste etasjene i forhold
til hvilket system for sprinkling som velges (behov for mengde og trykk).

TILKNYTNINGSPUNKT FOR VANN

Det er ikke registrert hvor vannledningen til hotel let i dag er tilknyttet hovedledningen,
men det er sannsynlig at dette er ca. ved inngangen . Det er også ukjent
tilknytningspunkt for vann til City gården.

Naturlig tilknytningspunkt for det nye bygget vil v ære mot Kirkegata og eksisterende
250mm vannledning. Ved tilknytningspunkt bør det e tableres vannkum der det da kan
etableres både sprinkling og forbruksvann til de ny e bygningene. Dimensjonering gjøres
i samråd med RI V-rådgiver i forhold til innvendig d imensjonering av forbruk og
sprinkling. Det benyttes tilbakeslagsventil på spri nklerledning iht. kommunens krav.

Det bør vurderes hvorvidt en ønsker å legge ny vann forsyning også til eksisterende
hotell (felles stikkledning) eller om eksisterende stikkledning skal beholdes som ekstra
ringforbindelse.
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Det er sett på 3 alternativer for tilknytning vann.

Figur 4: Alternativ tilknytningspunkt vann

ALT. STED FORDEL U LEM PE

1 Tilknytning til Ø250
SJG i Kirkegata
mellom Citygården
og hotellet

Alternativet gir en mer
"sentralt" trase i forhold
til de to nye byggene og
innvendig rørføringer.

Utfordring mhp. kryssing av
bryggerikjelleren. Må
gjennomføres med boring.

Trafikkavvikling ved graving
i Kirkegata.

2 Tilknytning til Ø250
SJG i Kirkegata øst
for hotellet
(gangfeltet)

Slipper boring. Kun
graving.

Parallellføring med FV- og
kjølerør. Eventuelt lengre
avstand fra FV-trase
medfører at trærne må
fjernes. Lengre trase for
Citygården.

Trafikkavvikling ved delvis
stenging av kryss.

3 Tilknytning til Ø160
PE100 i på utsiden
av fortau et i
Kongens gate.

Lite graving og
parallellføringer.

Slipper oppgraving i gate
og det er lettere å løse
trafikkavvikling under
gravingen.

Begrenser bruk av kulvert.
Kulvert er 4m bred så det
burde være plass til
fremføring av ledninger/rør.
Lengre trase for Citygården.

Alternativ 1 har for mange usikre faktorer mhp. eks isterende bygningsmasse under
bakken (Bryggerikjellerne), slik at en ser bort fra dette alternativet ved videre
planlegging.

3

2

1
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Alternativ 2 gir tilknytning til hovedledningen i K irkegata, men vil medføre graving i nær
tilknytning til eksisterende kryss og gangkryssing.

Alternativ 3 gir tilknytning til en mindre vannledn ing (Ø160 PE100), men pga.
ringforbindelse så vil ikke kapasitet være et hinde r her. Tanken er føre ledning i
eksisterende kulvert under Kongens gata for å slipp e oppgraving av gate. Graver opp på
utsiden av fortau/kulvert og etablerer vannkum. Ule mpen med dette alternativet er at
en reduserer noe på tverrsnittet av kulverten da va nnledningen vil ta litt plass i
kulverten med oppheng mm. Kulverten er derimot 4m b red slik at det skulle være god
plass for eventuelt også fremføring av ledninger og rør. Dette bør være et interessant
alternativ å jobbe videre med, spesielt i forhold t il trafikkavvikling. Se tegning H01.

1. OVE R VAN N

Området ligger i nær tilknytning til Begna og Store lva men ligger innenfor et kvartal med
bebyggelser og veger på alle sider. Overvann må der for videreføres over naboområder
og tilknyttes eksisterende overvannsystem mot Store lva ved Tippen.

Reguleringsplanen omfatter i tillegg til utbyggings område også nærliggende fortau og
veger. Ved beregning av avrenning fra flater har vi forutsatt regulert areal minus
Kirkegata og Kongens gate med fortau. Avrenningsomr ådet uthevet med blått nedenfor
utgjør totalt 4850 m².

Figur 5: Areal totalt avrenningsområde utgjør ca. 4850m 2 (uthevet med blått).
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Dagens arealer består for det meste av tette flater (takflater og asfalterte flater) og vil gi
en betydelig avrenning ved intens nedbør. Det er uv isst hvor overvannet går i dag, men
det ser ut til at det er et par avgreninger til eks isterende fellesledning i Kongens gate.
Mesteparten av overvannet er nok ført til overvanns ledningen på baksiden av hotellet
som går under Sentrumskvatalet. Dette er en Ø200mm PVC ledning som øker
dimensjonen dess nærmere hovedledningen den kommer. I starten ligger Ø200
overvannsledningen med ca. 1,1% fall noe som gir en kapasitet på ca. 30 l/s.

Fremtidig løsning vil bestå av følgende flater:

TYPE FLATE / STED CITYGÅRDEN NYTT HOTELL EKSIST. HOTELL TOTALT

Asfalterte flater 1090 1200 2290

Heller på terrasser 230 120 350

Tak med sedum 660 850 0 1510

Tett tak 700 700

TOTALT 1980 2170 700 4850

I henhold til overvannsveilederen så krever kommune n kun av 1 l/s*da slippes ut på
kommunal ledning. I dette tilfellet ca. 5l/s. Det m å avklares hvorvidt eksisterende hotell
skal tas med i denne vurderingen.

Overvannsberegninger er gjort ved bruk av den rasjo nelle metode og Ringerike
kommunes overvannsveileder er lagt til grunn i arbe idet.

For nedbør legges det til grunn dimensjonerende ned bør av 25års gjentaksintervann,
klimafaktor på 1,4, I VF kurve fra Blindern (Oslo).

Krav til maks påslipp til kommunal overvannsledning er 1 l/s*da

Det er gjort beregninger for før- og etter-situasjo n for å belyse konsekvenser av tiltaket.
Ettersituasjon er beregnet for dimensjonerende nedb ør (25 års gjentaksintervall) og
flom. Nødvendig fordrøyningsvolum er beregnet. Se e get vedlegg for detaljerte
overvannsberegninger m.m.
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Dagens situasjon
Dagens (før tiltak) situasjon innebærer avrenning a v 180 l/s ved dimensjonerende
nedbør. Vannet er i dag ført til kommunal overvanns ledning (via overvannsledning
under Sentrumskvartalet), fellesledningen i Kirkega ta samt til terreng. Noe kan også
være infiltrert i det grøntarealet som ligger ut mo t Kongens gate.
Hvilke andeler som videreføres hvor i systemet er i kke kjent og vil også avhenge av
forhold som temperatur, metningsgrad i jorda, kapas itet på kommunale ledninger m.m.

Ny situasjon
Foreliggende situasjonsplan tilsier en avrenning av 140 l/s for ettersituasjonen ved
dimensjonerende nedbør. Redusert avrenning skyldes at andelen tette flater reduseres
gjennom bruk av cedumtak og permeable heller. Tilta ket innebærer at avrenningen
reduseres med ca. 40 l/s ved dimensjonerende nedbør .

Krav til maksimal tilførsel til kommunal ledning gj ør det allikevel nødvendig å redusere
avrenningen ytterligere gjennom fordrøyning og/elle r infiltrasjon.

Med bakgrunn i 3-trinnsstrategien skal det legges o pp til infiltrasjon om dette er mulig.
Kart fra NGU kategoriserer løsmassene som fyllmasse r og infiltrasjonsevne er ikke
kartlagt. Mektigheten av løsmassene er varierende, men generelt relativ dyp. I NGUs
grunnvannsdatabase Granda finnes det borepunkt i ve st med 20 meter til fjell og i øst 50
meter til fjell. Grunnvannsnivå er ikke angitt. På Thoresentomten, rett sør av Kirkegata,
er det anlagt infiltrasjonssandfang og disse skal f ungere. Hvilken hydraulisk
konduktivitet (infiltrasjonsevne) de stedegne masse ne innehar vites ikke. Massene skal
være av sandig art. Det er imidlertid store forskje ller mellom grov sand og fin sand og
forventet infiltrasjonsevne er henholdsvis 10 l/s o g 1 l/s pr. infiltrasjonssluk for nevnte
masser. Det anses derfor som nødvendig å undersøke infiltrasjonsevne nærmere for å
eventuelt redusere nødvendig fordrøyningsvolum.

I beregningen av nødvendig fordrøyningsvolum er der for eventuell infiltrasjon ikke
hensyntatt. Nødvendig fordrøyningsvolum = tilført vann – videreført vann til kommunal
overvannsledning.

Størst akkumulering av overvann skjer ved en nedbør situasjon på 90 minutter og
nødvendig fordrøyningsvolum er da 200 m³.
Det er prosjektert ca. 1500 m² med cedumtak og en m ulig løsning er å anlegge
fordrøyningsvolum mellom tak og grønt vekstmedium – såkalt blågrønt tak. Lastmessig
er taket dimensjonert for å kunne bære 30 cm vann p r. m² (dette tilsvarer snølast), men
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erfaringsmessig begrenses vannstanden av helling på tak og antall sluk og 15 cm pr. m²
er derfor et mer realistisk anslag.

Dette innebærer at hele det nødvendige fordrøynings volum kan tas på tak
(1500*0,15>200). Det anses som en dårlig løsning å løfte vann (ved å pumpe) fra arealer
liggende på terreng og opp på tak for å fordrøye. T akflatene bør derfor benyttes kun for
fordrøyning av egen avrenning.

Arealet på terreng alene utløser et behov for å for drøye og/ eller infiltrere 144 m³.
Noe av vannet kan infiltreres i arealet mellom hote llet og Kongens gate. Her blir det
grøntområde og gangstien langs fasaden blir belagt med gressarmeringstein.
Rabatten med trerekken foran dagens hotell mot Kirk egaten kan også gjøres mer
drenerende for overflatevann.

Erfaringsvis skal det være masser som er gode for i nfiltrasjon i området, men dette må
en se nærmere på ved videre planlegging. Både områd et mot Kongens gate samt
Kirkegata kan benyttes for infiltrasjon samt plasse ring av fordrøyningsvolum. Det bør
benyttes infiltrasjonssandfang der det er mulig (jf r. overvannsveileder).

Størrelsen på fordrøyningsvolumet må avklares ved v idere planlegging når en har
undersøkt ytterligere infiltrasjonskapasiteten, sam t at utenomhusplan foreligger.

Flomsituasjon
Beregninger av flom tilsier en avrenning på 200 l/s fra området. Planområdet ligger ikke
utsatt mht. flom fra nærliggende vassdrag og/eller avrenning fra tilgrensende tomter.
Flomveier blir mot Brutorget (ut mot Arnemannsveien ), Kirkegata og ned Kongens gate
til Tippen.
I dag så er området bak hotellet formet på en slik måte at regn- og flomvann kan føres
ned i lavpunktet ved sparebanken. Denne vil bli bor te med fremtidig løsning.
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2. SPI LLVAN N

Avløp fra eksisterende hotell er ført nordover og v ia ledning som ligger under
sentrumskvartalet. Også avløp fra Bryggerigården, H ønefoss Sparebank og deler av
Citygården er også ført til samme spillvannsledning .

Kartet til kommunen viser at det er noen avgreninge r på eksisterende avløpsledning i
Kirkegata. Disse må ved videre planlegging avklares mhp status (om de fører spillvann
og/eller overvann samt kvalitet).

Ledning som ligger under dekket til sentrumskvartal et er en Ø200 PVC med ca. 1,1% fall
på det minste. Forutsatt at ledningen er 100% sepa rert så har ledningen god nok
kapasitet for avløp fra alle byggene.

Det nye bygget vil medføre at eksisterende spillvan n og overvannsledninger må legges
om. Sluk som fører overvann til spillvannsledninger må fjernes. Nytt terreng medfører at
det blir ny plassering av eventuelle gatesluk.

Det er registrert 1 avløpsledning i bakgården. Ved omlegging separeres overvann fra
spillvann.

Nye spillvannsledninger må planlegges av RIV-rådgiv er. Skissen nedenfor og tegning H01
må anses som prinsipp.

Figur 7: Eksisterende avløpsledninger i bakgården m å legges om (uthevet med gult).
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3. AN D R E F O R H OLD – SAM OR D NI N G AN D R E TI LTAK

Ø250 støpejerns ledning i Kirkegata er veldig gamme l (1938) og sammen med
eksisterende avløpsledning i Kirkegata, er dette le dninger som burde vært skiftet ut.
Hvis Ringerike kommune har planer om dette i nærmes te fremtid, så bør en samordne
tiltakene.

Det forhold at det er veldig lite areal for plasser ing av fordrøyningsvolum på tomten, gir
en utfordring med hensyn til ekstreme situasjoner o g flomvann. Istedenfor å etablere
fordrøyningsvolum under kjellerarealer, så kan et a lternativ være å etableres
infiltrasjonsløsning og fordrøyningsvolum i Kirkega ta. Erfaringer tilsier at det er masser i
grunnen som har en viss infiltrasjonskapasitet. Eve ntuelle tiltak for infiltrasjon vil også
være fornuftig å samordnes med sanering av eksister ende VA-ledninger i Kirkegata.

Figur 7: Bilde tatt under legging av Fjernvarmerør i Kirkegata.
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4. F JE R N VAR M E OG K JØLI N G

Det er ført frem både fjernvarme og kjøling til omr ådet.

Eksisterende fjernvarme og kjøleledning til Hønefos s Sparebank må legges om i
forbindelse med nytt bygg og kjeller. Det samme gje lder ledningene til
sentrumskvartalet som høyst sannsynlig kommer i kon flikt med nyt kjørekulvert.

Eksisterende fjernvarmeldning til hotellet kan beho ldes. Dersom det er ønskelig med
felles sentral for eksisterende og ny del av hotell et, anbefales det at eksisterende
stikkledning fjernes. Ny avgrening /stikkledning di mensjoneres da for nytt bruksareal.

Figur 8: Eksisterende kjøle- og fjernvarmeledninger som må legges om (uthevet med gult fjernes).

Det er tilknytningsplikt for fjernvarme da bebyggel sen overstiger 1000m2. For kjøling er
det ikke tilknytningsplikt og dette må eventuelt på et tidlig tidspunkt avklares med
Vardar Varme AS hvis en ønsker tilknytning.

Se tegning H02 som viser forslag til omlegging av k jøle- og fjernvarmeledninger.
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5. K AB E LAN LE G G

Det er ikke sett på konflikt med hensyn til kabler for området. Henviser til notat
utarbeidet av Tronrud eiendom AS v/ Dagfinn Augdal.

Traseføringer for kabler må samordnes med spesielt fjernvarme og kjøleledninger, men
også nye VA-ledninger.

6. VE D LE G G – O VE R VAN N SB E R E G NI N G

Beregning gjort ved bruk av den rasjonelle metode:

= × i × A × kf

› Q = dimensjonerende vannføring
› = midlere avrenningskoeffisient, jf. Ringerike k ommunes overvannsveileder:
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Midlere avrenningskoeffesient for førsituasjon = 1, 0. For etter-situasjonen er følgende
benyttet:

Figur 9. Avrenningskoeffesient for nedbør av 25 års g jentaksintervall

Figur 10. Avrenningskoeffesient for nedbør av 200 års g jentaksintervall

› i = nedbørintensitet

Nedbørintensitet bestemmes mht. konsentrasjonstid o g gjentaksintervall. Konsentrasjonstid er
beregnet til 1 0 minutter. Gjentaksintervall som ben yttes er 25 år. Dette gir nedbør på 259,4 l/s*ha
for 1 0 minutter. I VF-kurve hentet fra målestasjon på Blinder, Oslo

› A = areal av nedslagsfelt = 4850 m² = 0,4850 ha.

› kf = klimafaktor = 1 ,4
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Dagens situasjon gir følgende avrenning ved nedbør av 25år gjentaksintervall:

Q = 1,0 x 259,4 x 0,4850 x 1,4 180 l/s

Foreliggende situasjonsplan tilsier følgende avrenn ing ved dimensjonerende nedbør:

Q = 0,82 x 259,4 x 0,4850 x 1,4 140 l/s

Foreliggende situasjonsplan tilsier følgende avrenn ing ved flom:

Q = 0,85 x 347,9 x 0,485 x 1,4 200 l/s

Nødvendig fordrøyningsareal (hele arealet)

Nødvendig fordrøyningsvolum = tilført vann – vider eført vann

= × t ø × t+ tk

Hvor t angir antall minutter for den gitte nedbørsi tuasjonen og tk angir
konsentrasjonstiden.

Hvis vi ser bort fra eventuell infiltrasjon beregne s (ved iterasjon) størst akkumulering av
overvann etter 90 minutter. Nødvendig fordrøyningsv olum er da 200 m³, se tabell
under.

Nødvendig fordrøyningsareal (kun terreng)

Q = 1,0 x 259,4 x 0,2990 x 1,4 80 l/s

Størst akkumulering av overvann skjer etter 90 minu tter. Nødvendig fordrøyningsvolum
er da 144 m³, se tabell under.
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MERKN AD/| N N SprLL VED OPPSTART AV PLANARBETD 463 C|TYGÂRDEN OG

HOTELLKVARTALET

Denne merknaden er avgitt av styret i Bryggerigården Boligsameie, som representerer
samtlige L5 boligseksjoner og begge næringsseksjonene i Bryggerigården. Merknaden har
vært på sirkulasjon hos alle seksjonseiere, og samtlige seksjonseiere stiller seg bak
høringsinnspillet.

Det er positivt at forslagsstillerne har arrangert møte med Bryggerigården Boligsameie i

anledning planene, slik at vi samlet er gitt innblikk i tankene ved utvikling av nabo-tomtene

Bryggerigården Boligsameie har ingen ting imot at eiendommene planlegges under ett, ien
felles plan. Det vises mange positive skjematiske trekk ved oppstart av planen, og som vi
støtter. Vi ser blant annet at ny forbindelse mellom det nye leilighetsbygget og hotellet vil
binde byrommene i HØnefoss bedre sammen. At parkering under bakken betjenes fra
Sentrumskvartalet er positivt for den almene ferdselen i Kirkegata. Grøntområde mot
Bryggerigården vil bidra til å forskjønne området, og gi en positiv virkning mot
Bryggerigården, som er et historisk viktig bygg i HØnefoss og i Byplanen. Vi er dog imot
kunstgress her!

Det vi reagerer på, er at det legges opp til for høye bygg i planen. Bryggerigården
Boligsameie har ikke sendt høringssvar på den nylige vedtatte Byplanen, i den vissheten om
at Byplanens rammer ikke blir utfordret. Her må forslagsstiller forholde seg til byplanens
rammer, som gir max 5 etg med inntrukket 5.etg for leilighetsbygget, og maksimalt 8 etg
med avtrapping mot vest for hotellet. Forslagsstiller må også forholde seg til maksimale

kote+ i Byplanen. Vi legger til grunn at kote+ også gjelder heishus og andre installasjoner og
byggverk på tak. Det er vist i presentasjonen de negative skyggevirkningene mot
Bryggerigården, men vi presiserer at dette også i høyeste grad handler om den frie sikten, og

at ikke byrommene bygges inne. Det er også viktig for oss å presisere at ingen bygg kan

trekkes lenger ut mot Kirkegata enn det hotellet er i dag, dvs det nye leilighetsbygget med
næring i 1. etg.

Det er også viktig for oss i denne fasen å informere om de juridiske posisjonene mellom
partene. Korrespondansen med eier av City-gården viser at Bryggerigården Boligsameie sine
rettigheter til dels blir neglisjert. Bryggerigården Boligsameie har blant annet rett til å

benytte felles bakgård mellom Citygården og Bryggerigården tilvarelevering, flytting,



vedlikehold, ffiffi. Det er i tillegg også avgitt erklæringer for City-gårdens eierskap av
Bryggerikjelleren under tomta til Bryggerigården. Bryggerigården har rett til å ha elektrokjele
i City-gården, og passasjen til SØndre Torv skal holdes åpen. Vi har i tillegg forstått det slik at
det i planen skal vises mulighet for stigebil å komme til eiendommene i felles bakgård.

Vi vil at disse juridiske posisjonene tas med i reguleringsplanen, tas med i ferdig bygg og
anlegg, og tas hensyn til under byggeperioden. I tillegg hevder Bryggerigården Boligsameie
sin rett til å ha sitt avløp gjennom eiendommene, og ber om at det tas hensyn til dette ved
utbygging, uten kostand for Bryggerigården Boligsameie.

Bryggerigården Boligsameie er også opptatt av at bruken av næringslokalene ikke er av en
slik karakter at den forstyrre orden og ro i bakgården mot Bryggerigården. Vi vil protestere
mot enhver form for næringsaktivitet etter kl 23, som bar, nattklubb og lignende, og ber om
at dette reguleres inn i planen.

Vi ser i referatet fra oppstartmøte at planinitiativet ikke skal bryte med Byplanen, og derav
ikke konsekvensutredning og derav ikke politisk behandling. Det kan ikke stemme, og vi
protesterer på dette. Ringerike kommune er tilskrevet med eget brev i sakens anledning.

Bryggerigården Boligsameie ber videre om å holdes orientert om planens innhold før den
fremmes til L.gangsbehandling, og ønsker dere lykke til med planarbeidet.

Med vennlig hilsen,
på vegne av Bryggerigården Boligsameie

Mette SØnsteby
(sien)

Styrets leder
Tlf 482 89 5s8
brvggeríga rden @gma íl.com

,(ø,



DEN NORSKE KIRKE
Tunsberg bispedømmeråd

Postadresse: E - post: tunsberg.bdr@kirken.no Telefon: +47 33354300 Saksbehandler
Postboks 10 Kaldnes Web: https://kirken.no/tunsberg/ Telefaks: Tove Frøvoll Thoresen
3119 TØNSBERG Org.nr.: 818 066 872

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Dato: 22.01.2020 Vår ref: 20/00341 - 4 tt832 Deres r ef:

Kunngjøring om oppstart av reguleringsplanarbeid - Citygården og
hotellkvartalet (planID 463)

Vi viser til mottatt varsel om oppstart av regulerinsplanarbeid i Hønefoss sentrum;
Citygården og hotellkvartalet. Varslingen er lagt fram for Ringerike kirkelige fellesråd ved
kirkevergen.

Tunsberg biskop og bispedømmeråd er fagmyndigheter for arealplaner for kirker og
gravplasser og der slike blir berørt, jamfør plan - og bygningsloven. Planområdet ligger i
nærheten av Hønefoss kirke og kirkegård, men på andre siden av gjennomfartsveien
Kong ens gate .

Det ser ikke ut til at tiltak på dette området , vest for Kongens gate, vil kunne ha vesentlige
konsekvenser for Hønefoss kirke og kirkegård. Vi ber imidlertid om å få tilsendt planforslaget
når det legges ut til offentlig ettersyn.

Med vennlig hilsen

Rolf Simeon Andersen
stiftsdirektør Tove Frøvoll Thoresen

leder administrasjon og forvaltning

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Ringerike kirkelige fellesråd , Kjetil Gjærde Kirkegata 12 3510 HØNEFOSS
Prosten i Ringerike Kirkegata 12 3510 HØNEFOSS

Mottakere:
Ringerike kommune Postboks 123

Sentrum
3502 HØNEFOSS
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Planarbeid planID 463, Citygården og hotellkvartalet i Ringerike kommune 
 
HRA er opptatt av at renovasjonstekniske løsninger skal planlegges i en tidlig fase av en utbygging for 
både næring og husholdning. Renovasjon er en del av infrastrukturen, og må hensyn tas i 
reguleringsplaner. Dette gjelder avsetting av areal, bredde på vei, sikkerhet, stigningsforhold, tilgjengelighet 
for renovasjonsbil, snuplass, kapasitetsberegninger og andre forhold.  
 
Tilgjengelighet 

Etter Forurensningsloven kan næringsvirksomheter velge avfallsleverandør. Det er likevel viktig å avsette 
nok areal og tilgjengelighet for renovasjonsbiler/containerbiler. 
 
Nedgravde renovasjonsanlegg 
Nedgravd renovasjonsanlegg er en bedre løsning enn tradisjonelle beholdere når det gjelder det estetiske. 
Det er en fordel å ha avfall under bakken med hensyn til luktproblematikk da det er kaldere under enn over 
bakken. Det finnes 2 muligheter. Helt nedgravd hvor kun innkastluken er over bakken. Delvis nedgrav hvor 
60% er over bakken. Arealkrav blir ca 2x2 meter pr. avfallsgruppe.  
 

Næringsavfall kan håndteres av private aktører hvis virksomheter ønsker, dog etter Forurensningslovens 
bestemmelser om kildesortering og gjenvinning. HRA kan også tømme næringsavfall hvis virksomheter har 
avtale med HRA. 
Ønsker man å benytte HRA som avfallsleverandør finnes søknadsskjema for nedgravde 
renovasjonsanlegg på HRAs nettside: www.hra.no. Det må søkes i planleggingsfasen slik at man sikrer at 
krav følges. HRA foretar befaring etter søknad, samt følger opp saken frem til driftsfase. 
 
Det er Forurensningsloven som regulerer avfall fra husholdning og næringsliv. Avfall fra husholdning er 
kommunenes monopoldel (som utføres av HRA) og kan f.t. ikke håndteres av andre enn HRA. Avfall fra 
næringsvirksomhet og husholdning kan ikke blandes. Dette på grunn av ”faren” for subsidiering. Det betyr 
at i større bygg hvor næring etablerer seg i første/andre etasje, og det etableres leiligheter i øvrige etasjer 
må avfall deles på 2 steder/avfallsrom. Dette må hensyn tas i forbindelse med bygging i tettbebygde 
områder.   
 
Håper våre innspill kan være til nytte i forbindelse med videre planarbeid. 
 
 
Vennlig hilsen 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
 
 
Gunn M. Johannessen 
gunn@hra.no 
 
 
 
Kopi: postmottak@ringerike.kommune.no 







Fra: Christian & Anne Helene Frøislie [froislie@gmail.com] 

Til: aso@linkarkitektur.no [aso@linkarkitektur.no] 

Kopi: Marit Muggedal Nilsen [marit.muggedalnilsen@gmail.com]; postmottak 
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Sendt: 15.02.2020 14:40:43 

Emne: Innspill til planarbeidet for 463 detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet i 

Hønefoss  

Vedlegg:  

Viser til planarbeidet for 463 detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet i Hønefoss.  

For Kirkegata 7 ANS ønsker vi å komme med følgende innspill: 

Planavgrensing 

Utbygging av gangfelt må ikke skje før endring av brukaret (o_S4) er endret for å unngå at man har 
en stor gangvei som startet i intet og slutter i intet. Her vil det bli endringer i innkjøring til BKB9 og 
BKB8 som kan medføre større endringer. Blir det ikke endringer i brukaret (o_S4) eller den blir endret 
ift. Områderegulering Hønefoss legger opp vil dette kunne ha store konsekvenser for gangfeltet til 
denne reguleringsplan. Utbygging av de øvrige veiarealene (gang- sykkel og vei) langs kongens gate 
bør først skje når (o_S4) er gjennomført. Det er overraskende at det ikke er tilsvarende krav som til 
rekkefølgebestemmelse til hotellprosjektet som de øvrige eiendommene langs kongens gate i 
områderegulering (431 områdergulering Hønefoss) da endring av brukaret (o_S4) er helt sentralt for 
gang- og sykkelvei  i planområde. 

På bakgrunn av dette ønsker vi derfor å klage på planavgrensingen og mener den ikke skal inneholde 
regulering av veiarealet (gang- sykkel og vei) langs Kongens gate. Dette bør tas i en egen regulering 
sammen med området o_S4 i områderegulering Hønefoss. 

For å ivareta en kvartalsutvikling slik det er lagt opp i områderegulering for Hønefoss mener vi 
planavgrensingen ikke skal innbefatte gang og sykkelfelt foran Kirkegata 7 da det vil bli bedre i 
varetatt i en regulering av BS7. Som vi tidligere har gitt innspill på i områderegulering for Hønefoss 
bør det legges opp til en skikkelig knutepunktssatsing i tilknytning bussterminalen og oppover mot 
Kirkegata, slik de har gjort det i andre større byer som vil satse på kollektiv.  Det er i dag infrastruktur 
i Kirkegata som ligger på vår eiendom som er i planområdet. Endel av dette er fellesinstallasjoner for 
hele bussterminalområdet, men også installasjoner som benyttes i sammenheng med 
parkeringsaktiviteten på eiendommen. Det vil være mer hensiktsmessig at dette blir endret først når 
BS7 blir omregulert, slik at det kun bli omlegging av denne infrastrukturen en gang. Vi mener derfor 
at planavgrensingen  bør legges i midten av veien eller til gangveien for å få en helhetlig 
kvartalsutvikling for Kirkegata og området nedover mot bussterminalen.  

 

Øvig innspill 

Det er positivt at det legges opp til en større satsing på hotellvirksomhet i sentrum av Hønefoss i 
nærheten av et fremtidig kollektivknutepunkt.  

For Kirkegata 7 ANS 

 

Mvh 

Anne Helene Frøislie 
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Innspill om reguleringsplan for Citygården og hotellkvartalet. 

Sol/skygge/innsyn 

På informasjonsmøtet 14. januar 2020 ble sol/skyggeforhold for Sentrumskvartalet gjennomgått.  Vi 

savner informasjon om hvordan dette vil være i perioden november – januar da vi mener at de 

planlagte byggene vil skygge for leilighetene som vender mot sør. For mange av de som har kjøpt 

leilighet her har det vært et viktig moment at vi har gode utsiktsforhold og solforhold hele året.  

Vi mener også at dårligere solforhold og redusert utsikt vil medføre at verdien på leilighetene vil 

forringes da sol og utsikt er et moment som er viktig premiss ved prisfastsettelse. 

Lyd og innsyn fra den planlagte Sky Bar på taket av nye Scandic Hotel, er også bekymringsfull, det vil 

bli innsyn til leilighetene og svært usjenerte forhold på terrassene.  Siden bygget er planlagt i 7 etg. 

med bar på toppen, vil lyden bli svært plagsom. Det er flere av leilighetene som har soverom som 

vender mot hotellet. 

Det er pr. i dag innsyn til hotellrommene fra Sentrumskvartalet og dette vil bli betydelig forverret da 

det nye hotellbygget kun blir vel 40 meter fra vårt bygg. 

Det er i dag satt opp et stort Scandic reklameskilt som på kveldstid lyser rett inn i soverommene til 

enkelte av leilighetene.  Vi håper at det ved et eventuelt nytt hotellbygg vil bli tatt hensyn til oss som 

bor i sentrumskvartalet når det skal vurderes hvordan hotellet skal skiltes. 

Økt trafikk i utkjørsel fra parkeringshus 

Det er allerede i dag tidvis kaos ved utkjøring fra parkeringshuset.  Det er 1 til 3 biler som kommer 

over på grønt lys, noe som skaper lange køer inne i parkeringshuset.  Vi ser med bekymring på 

hvordan dette vil utvikle seg når kapasiteten utvides med parkeringsplasser under det nye 

hotellbygget.  

Vi håper det kan vurderes å lage to utkjøringsfelt ut fra Sentrumskvartalet eller endre tiden for grønt 

lys. 

Citygården 

I henhold til områdeplan for BS10 Citygården er tillatt høyde 1 til 5 etg.  På oversendt tegning er 

bygget planlagt i 6 etasjer, dette vil også stenge fra utsikten fra Sentrumskvartalet. 

Kopi oversendes Ringerike kommune, Areal og byplankontoret. 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i boligsameiet Hønefoss Bru 1D 



Fra: Bodil Margrethe Østland Lafton [bodil.lafton@ringerike.kommune.no] 

Til: Linda Kristin Nethus [] 
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Emne: Citygården og hotellkvartalet, innspill fra Ringerike brann- og redningstjeneste 

Vedlegg: image001.jpg 

Hei. 
 
Viser til sak nr 19/5097 detaljregulering Citygården og hotellkvartalet. 
 
Vi ser av illustrasjonsfotoene at det er svært trangt i bakgården av Citygården og mot nord. 
Vi vil derfor presisere viktigheten av at tilgjengeligheten for brannvesenets høydemateriell blir ivaretatt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Bodil Lafton 
leder forebyggende avdeling 

  
****************************************************** 
Ringerike brann- og redningstjeneste, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Dronning Åstas gate 12 
Tlf: 32 11  74 00 (sentralbord) / 40 91 78 20 (direkte)  
 
****************************************************** 
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Ringerike kommune - Innspill til varslet oppstart av detaljregulering for 
Citygården og hotellkvartalet i Hønefoss 

Vi viser til deres oversendelse datert 13. januar 2020 med varslet oppstart av detaljregulering for 
Citygården og hotelkvartalet i Hønefoss, gnr. 318/97 m.fl. 
 
Det skal legges til rette for et bærekraftig og realistisk byutviklingsprosjekt for Citygården og 
hotelkvartalet i Hønefoss hvor det skal vurderes flere aktuelle formål for den videre 
utviklingen av området. Fylkesmannen ber om at forhold knyttet til støy, luftforurensning, 
barn og unges interesser, landskap, klima, energi, universell utforming og naturmangfold blir 
tilstrekkelig utredet og ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 
 

Bakgrunn 
Ifølge kunngjøringen er planarbeidet et byutviklingsprosjekt hvor det kan være aktuelt å legge til 
rette for flere formål. Det skal blant annet vurderes utvidelse av hotell/konferansesenter, 
serveringsteder, handel og boliger. Området er i kommuneplanens arealdel satt av til 
sentrumsformål. 
 
Fylkesmannens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, klima 
og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Fylkesmannen skal 
arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre ansvarsområder 
blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har ansvaret for at plan- og 
bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet.  
 
Fylkesmannens innspill  
Med utgangspunkt i at det skal vurderes mulighet for tilrettelegging for boliger, minner vi om at 
støyhensyn må ivaretas i tråd med Klima- og miljødepartementets retningslinje for støy i 
arealplanlegging T-1442/2016. Nye boliger med uteoppholds- og lekeareal må sikres tilfredsstillende 
støyforhold i tråd med retningslinjen. Ut fra beliggenheten sentralt i byen og nær kollektiv-
knutepunkt kan det eventuelt ved dokumentert behov aksepteres avvik fra anbefalte støygrenser 
forutsatt at alle boliger sikres en stille side. Minst halvparten av rom for støyfølsom bruk, inkludert 
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minst ett soverom, skal ha vindu i fasade som tilfredsstiller anbefalte grenseverdier. Boligene må 
også ha tilgang til uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. 
 
Vi ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om ivaretakelse av støyforhold i 
tråd med støyretningslinjen. Det må også stilles krav om at det ved søknad om rammetillatelse skal 
foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle støytiltak. Videre må det 
innarbeides at eventuelle nødvendige støytiltak skal ferdigstilles før boligene kan tas i bruk. Vi ber 
om at støyfaglige utredninger følger saken og at eventuelle nødvendige støytiltak innarbeides i 
planen.  
 
Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 
må også legges til grunn. For å unngå at flere eksponeres for luftforurensning, bør bebyggelse med 
bruksformål som er følsomt for luftforurensning lokaliseres til områder med god luftkvalitet. Det er 
imidlertid ønskelig med økt fortetting av boliger i byområder for å redusere bilavhengigheten og 
dermed luftforurensningen. Kommunen må derfor ha en avklart holdning til hvor nye boliger 
lokaliseres. I rød sone bør det ikke tillates etablering av boliger.  
 
Ved planlegging for boliger må de rikspolitiske retningslinjene for barn og unge følges opp. Vi viser 
spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. En vurdering av 
lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal følge planforslaget, og tilstrekkelige 
arealer for lek må sikres i planprosessen. Vi minner om at lekearealer på tak ikke kan aksepteres 
som eneste løsning, kun som et supplement til arealer på bakkenivå. Ved en eventuell 
omdisponering av areal som er egnet til lek, stilles det i punkt 5 d i de rikspolitiske retningslinjene 
krav om fullverdig arealmessig erstatning dersom ikke de generelle kravene til lekemuligheter kan 
oppfylles. Videre må det redegjøres for trafikksikker skolevei. 
 
Planarbeidet må ivareta landskapsmessige og estetiske forhold, blant annet gjennom bestemmelser 
om utforming av ny bebyggelse. I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står 
det at kommunene skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om landskapsverdier og ivareta 
landskapshensyn i planleggingen. Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen som 
Norge har sluttet seg til. 
 
Eventuelt verdifullt naturmiljø, for eksempel gamle trær, bør ivaretas. Det må som en del av 
planarbeidet redegjøres for hvordan prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 
 
Det er et nasjonalt mål å få til miljøvennlige energiløsninger jfr. blant annet Meld. St. 21 (2011–2012) 
Norsk klimapolitikk, Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og plan- og 
bygningsloven § 3-1 punkt g. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. 
Dersom bebyggelsen har en størrelse som fanges opp av kravet om tilknytning til 
fjernvarmeanlegget, ber vi om at det i samråd med Hønefoss fjernvarme innarbeides en 
reguleringsbestemmelse om tilknytningsplikt. Det er reguleringsplanen som iverksetter 
tilknytningsplikten. Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder til 
kommunenes planarbeid med tilknytningsplikt for fjernvarme av 14. oktober 2014. 
 
I statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 26. 
september 2014, står det at utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes slik at 
transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. 
Ut fra dette vil vi be om at planarbeidet legger vekt på trafikksikre løsninger for gående og syklende 
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med god tilgjengelighet til sentrum. Det må også vurderes om det er behov for tiltak for å sikre god 
tilgjengelighet til kollektive transportmidler. 
 
Planleggingen må vektlegge prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det må 
redegjøres spesielt for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom egne bestemmelser. Vi viser til 
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og Regjeringens 
handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
Plan- og bygningsloven § 4-3 stiller krav til utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
ved utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 
følge av planlagt utbygging. I den sammenheng vil vi vise til Statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning, vedtatt 28. september 2018 hvor det blant annet går frem at 
konsekvensene av klimaendringene skal vurderes og at høye klimaframskrivinger skal legges til 
grunn for planleggingen. Videre går det frem av punkt 4.3 at planer skal ta hensyn til behovet for 
åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering. Kommunene 
skal ta utgangspunkt i naturbaserte overvannsløsninger.  
 
Vi anbefaler DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging fra 2017 og rundskriv 
H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet som nyttig hjelpemiddel. Vi ber om at ROS-analysen følger 
planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir 
innarbeidet i planen. 
 
Øvrige statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet:  

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018). 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014). 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995). 

 
Videre viser vi til Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene for 2020 av 29.01.2019 og 
Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 2019-2020 av 
14.11.2019. Vi anbefaler også nettsidene www.planlegging.no og www.miljøstatus.no. 
 
Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og 
regionale hensynene er fulgt opp. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Geir Sørmoen (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/5097-40 14881/20 PLN 463  27.03.2020 

 

Svar - Planutkast til vurdering - Brannteknisk notat - 463 - Detaljregulering - 

Citygården- og hotellkvartalet 

Kongensgate 3 og Søndre Torv 2 

 

Brannteknisk notat er lest gjennom av forebyggende avd og beredskapsavd. 

Følgende kommentarer fra Ringerike brann- og redningstjeneste: 

 

 Når det gjelder oppstillingsplass for høydemateriell/stigebil er det viktig å ta 

hensyn til både oppstilling og tyngde.  

 Det er ønskelig med stigerør opp i etasjene, selv om det sannsynligvis ikke er 

et krav om dette. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Bodil Lafton 

Leder 

bodil.lafton@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 
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NVEs generelle innspill til oppstart - Detaljreguleringsplan for
Citygården og hotellkvartalet - Ringerike kommune - Planid 463

Vi viser til varsel om oppstart datert 13.01.2020.

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom - , erosjon - og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til
ved utarbeiding av arealplaner etter plan - og bygningsloven. Fo rslagstiller har ansvar for at disse
interessene blir vurdert i planarbeidet.

Flom, erosjon , skred og overvann

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

Hens ynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i
nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper
nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges
med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i
planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på
www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi .

Vassdrag - og grunnvannstiltak

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

Energianlegg

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

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

NVEs karttjenester viser informasjon om flom - og skredfare, vassdrag og energianlegg.

NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.

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

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

www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.

For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle.
Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk
Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling» ,
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va - bokhandelen .

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

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

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rs@nve.n o

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til komm unene 29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen . Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.

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

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Heidi Mathea Henriksen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Tilbakemelding - Kunngjøring om oppstart av reguleringsplanarbeid - 
Citygården og hotellkvartalet (planID 463) - Ringerike kommune 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt 
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender 
derfor dette generelle svaret.  
 
Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer.  
 
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører 
følgende områder:     
•         Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter 
•         Transport av farlig gods 
•         Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg 
•         Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)  
  
Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil 
også disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB 
samarbeider med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er 
nødvendig. Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at 
høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om DSBs 
uttalelse til. 
 
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.  

 
 Med hilsen  
 for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
 Administrasjon 
 
 
 Helle G Nielsen    Ajeen Arvesen 
 Seksjonssjef     Førstekonsulent 
   
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
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Axel Segovia Ødegaard

Fra: Nøkleby Torgeir (Hønefoss Sparebank) <torgeir@honefossbank.no>
Sendt: onsdag 29. april 2020 1 6:40
Til: 'Jan Solberg'
Kopi: Axel Segovia Ødegaard
Emne: VS: Reguleringsplan for Scandic-hotell og Citygården. Justering av

plangrense
Vedlegg: Ba-tec AS_20200428_0831 42.pdf

Et spennende prosjekt for Hønefoss Jan!

Jeg bekrefter med dette følgende:
- Hønefoss Sparebank , som eier av eiendommen 318/431, bekrefter å ha mottatt varsel om justering av

plangrense i dag 28.04.20.
- Hønefoss Sparebank har ingen bemerkninger til justeringen.

Med vennlig hilsen

Torgeir Nøkleby

Banksjef

M (+47) 909 50 21 1
W www.honefossbank.no

Hønefoss Sparebank
Søndre Torv 3, 351 0 Hønefoss
Pb 24 Sentrum, 3502 Hønefoss

Fra: Jan Solberg <jan.solberg@ba-tec.as>
Sendt: 28. april 2020 08:42
Til: Nøkleby Torgeir (Hønefoss Sparebank) <torgeir@honefossbank.no>
Kopi: Axel Segovia Ødegaard <aso@linkarkitektur.no>
Emne: Reguleringsplan for Scandic-hotell og Citygården. Justering av plangrense

God morgen!
Det vises til tidligere gjennomgang av planen.
Arbeidet med planen går sin gang og den er nå levert il Ringerike kommune (RK) for behandling.
RK ønsker at plangrensen justeres slik at ny innkjøring til bankens p.kjeller blir liggende innenfor planens
begrensning og har bedt oss varsle banken om dette.
Det endres ikke på noe annet enn at innkjøringen til banken blir regulert med nå. Det er en fordel for alle for
fremtiden. (Se vedlegg)
Jeg lager forslag til tinglyst erklæring som gir banken adkomstrett igjennom Sentrumskvartalet og ny p.kjeller, det
blir en premiss i regulerignssaken , slik vi avtalte tidligere.
Fint hvis du i en mail kan bekrefte følgende:

- Hønefoss Sparebank , som eier av eiendommen 318/431, bekrefter å ha mottatt varsel om justering av
plangrense i dag 28.04.20.

- Hønefoss Sparebank har ingen bemerkninger til justeringen.
Er det spørsmål , bare ta kontakte med meg.

Med vennlig hilsen
BA-tec as
Fossveien 5 3510 Hønefoss
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Jan Solberg Siv.ing MRIF
E-mail: jan.solberg@BA-tec.as
Tlf: 900 133 44

Fra: skanner@ba-tec.as < skanner@ba-tec.as >
Sendt: tirsdag 28. april 2020 08:32
Til: Jan Solberg < jan.solberg@ba-tec.as >
Emne: Skannet bilde fra MX-3070N

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity
to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager.

This footnote also confirms that this email message has been swept for the presence of computer viruses.
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4425-61  Arkiv: PLN 440  

 

Sak: 49/20 

 

Saksprotokoll - 440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. 3007_440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan «15 S-V Norderhov» vedtatt 25.09.1947 som blir berørt 

av ny plan, oppheves. 

3. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige 

feil i plandokumentene. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.06.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet: 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 

 

Arkivsaksnr.: 17/4425-60   Arkiv: PLN 440  

 

 

440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - 2. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 3007_440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan «15 S-V Norderhov» vedtatt 25.09.1947 som blir berørt 

av ny plan, oppheves. 

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

i plandokumentene. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Detaljregulering for Bakkeveien 7 legger til rette for en åttemannsbolig, over to plan med 4 

enheter i hver etasje.  

 

Ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget kom det inn 10 uttalelser. Antallet 

innkomne merknader vitner om et stort engasjement i området. Flere besittere i Bakkeveien 

og Benterudgata motsetter seg planforslaget grunnet trafikale problemer i Bakkeveien og 

Benterudgata, samt at en åttemannsbolig innerst i Bakkeveien vil bryte med eksisterende 

bebyggelse bestående av en- og tomannsboliger. 

 

Planforslaget er bearbeidet og legges nå frem for sluttbehandling. Rådmannen mener at 

planforslaget med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse og tilhørende utredninger 

er tilstrekkelig gjennomarbeidet og bør vedtas. 

 

 

Bakgrunn 

Planområdet ligger på Benterud, Hønefoss. Bakgrunnen for planarbeidet er at forslagstiller 

ønsker å tilrettelegge for et leilighetsbygg med åtte boenheter. Bygningskropp er foreslått 

med flatt tak, med takterrasse. Det er tenkt sportsboder og avfallshus i samme uttrykk som 

leilighetsbygget.  

 

Planområdet består i dag av en enebolig med opparbeidet gårdsplass. Arealet ligger i et 

etablert boligområde med nærhet til skole, rekreasjonsarealer, lekearealer og 

sentrumsfunksjoner.  

 

 



- 

Beskrivelse av saken 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, se vedlegg 8. 

 

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller  

 

Bakkeveien 7 AS v/ Ole Alexander Heen, Steffen Fagerås og Paul 

Magnus Lehne  

Fagkyndig  Ole Alexander Heen i Heen Eiendom AS  

Eieropplysninger  Bakkeveien 7 AS  

Ringerike Kommune  

(Adkomstveg: Bakkeveien og Benterudgata) 

Gbnr.39/42  

Gbnr.3051/1  

Arealstørrelse  Totalt er planområdet 3016,5 m2 

Eiendommen gbnr. 39/42 er 1769 m2  

Arealformål  Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BBB) 

Lekeplass (f_BLK) 

Adkomstveg (o_SKV) 

Fortau (o_SF) 

Gårdsplass (f_BGP) 

Parkering (SPP) 

Uteoppholdsareal (f_BUT) 

626,6 m2  

110,7 m2  

836,1 m2  

138 m2  

370,1 m2  

255,5 m2  

423,8 m2  

Boligtyper og boenheter  Åtte leiligheter, fordelt på to plan med fire leiligheter i hver etasje  

Leiligehetene er foreslått med størrelse 50‐110 m2 

Parkering  Bil – 1 plass pr. boenhet  

Sykkel – 2 plasser pr. boenhet  

Gjesteparkering – 0,5 plass pr. boenhet  

Plantype  Detaljregulering  

Utnyttelsesgrad Maksimal BRA er satt til 800 m2 fordelt på to etasjer, jf. reg. 

bestemmelse § 3.1.2. For å få et inntrykk av prosent bebygd areal 

(%BYA) har forholdet mellom tomtearelet på 1769m2 og 

boligbebyggelse med parkeringsareal blitt regnet ut. Samlet %BYA 

ligger i intervallet 40-45%. 

 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

Det er kun gjort mindre endringer i planmaterialet, som omfatter:   

 

 Justeringer i plankart, inkludert avkjørselspiler til alle eiendommer som grenser til 

planområdet. 

 Ny trafikkanalyse utarbeidet av COWI 27.03.20. 

 Rekkefølgebestemmelse § 1.2 inkludert at Bakkeveien må istandsettes til dagens 

stand om veien blir vesentlig forringet under anleggsperioden. 

 Reguleringsbestemmelse § 2.5 Uteoppholdsareal: Andelen som kan løses på 

private terrasser/balkonger er redusert til 30 % i samsvare med 

kommuneplanbestemmelse § 6.1.5. 

 Reguleringsbestemmelse § 3.1.2: «svalganger» er påført sammen med «utkragede 

balkonger og terrasser» under utnyttelse.  

 Reguleringsbestemmelse § 3.1.4: setning om at takterrasse er felles for hele 

reguleringsområdet er fjernet.  

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

imøtekomme høringsuttalelser. 



- 

 
Figur 1: Situasjonsplan for mulig utforming av planområdet  

 

 

Trafikk 

Trafikk har vært et sentralt tema i reguleringsplanarbeidet. Bakkeveien og Benterudgata er 

smale veier, hvor det i Bakkeveien ikke er plass til at to biler kan passere. Trafikkanalysen 

som Cowi utarbeidet 27.03.20 konkluderer med følgende:  

 

5 Konklusjon og anbefaling  

Etablering av 8 - mannsbolig i Bakkeveien 7 vil ha liten påvirkning sammenlignet med 

dagens trafikksituasjon. Trafikkanalysen viser at trafikken til og fra planområdet kan avvikles 

hensiktsmessig etter utbygging og i perioden frem mot år 2031. De eksisterende forholdene 

for myke trafikanter i og omkring planområdet er gode. Boligutbyggingen forventes ikke å 

påvirke den trafikksikkerhetsmessige situasjonen i området. 

 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 31.08.19 – 14.10.19. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5.  

 

Høringsuttalelsene omhandler hovedsakelig utfordringer i trafikksituasjonen og at en 

åttemannsbolig innerst i Bakkeveien vil forringe området ved å bryte med eksisterende 

bebyggelse bestående av en- og tomannsboliger. 

 

Besittere i Bakkeveien og Benterudgata skriver i sine høringsuttalelser at veibredden i 

Bakkeveien er så smal at to biler ikke kan passere. Det påpekes også at det etter 

ombygging av kryss oppleves utfordringer med avkjøringen fra Benterudgata og ut i 

Osloveien. Det har blitt spilt inn et ønske om at Bakkeveien 3, 5 og 7 får ny adkomst fra 

Harald Hardrådes gate.  

 

Se også avsnittet trafikk under rådmannens vurdering. 
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Gjeldende reguleringsplaner 

«0605 15 S V Norderhov», vedtatt 25.09.1947. Reguleringsbestemmelsene for 

reguleringsplan S‐V Norderhov er av eldre dato og bestemmelser anses å være 

mangelfull/upresise. For denne reguleringsplanen skal til enhver tid gjeldene 

kommuneplanbestemmelser gjelde foran tilsvarende bestemmelser i 

reguleringsplanen. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Foreslått utbygging vil skje i et fortetningsareal på Benterud, Hønefoss-området. Dette er i 

tråd med kommuneplanens samfunnsdel som viser til at 70 % av befolkningsveksten skal 

skje i Hønefoss-området. Utbygningen legger opp til åtte leiligheter av ulik størrelse, som vil 

gjøre området aktuelt for en større del av befolkningen. 

 

Et av målene i samfunnsdelen er «Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike», som 

skal gjennomføres ved blant annet å «legge til rette for et sammenhengende gang- og 

sykkelnett, og god tilgang på aktivitetsanlegg, utearealer og turmuligheter». Planområdet er 

tilknyttet god infrastruktur for gående og syklende, med kort avstand til skole, 

rekreasjonsarealer, lekearealer og sentrumsfunksjoner. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området som ønskes utbygd avsatt til 

boligformål. 

 

 

Nasjonale føringer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging sier at 

kommunal planlegging skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder med redusert 

transportbehov og tilrettelegging for grønne transportformer, gjennom utbyggingsmønster 

og transportsystem. Lignende målsetninger er å finne i nullvekstmålet fra Nasjonal 

transportplan (NTP), som sier at all vekst i persontrafikk skal tas av kollektivt, sykkel og 

gange fremfor biltrafikk. 

 

 

Juridiske forhold  

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

vedtak. Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

formannskapet (strategi- og plan) jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

 

Naturmangfoldloven 

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

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Forslagstiller har 

gjort følgende vurdering «Det er ingen spesielle naturverdier på tomten. Planområdet består 

i dag av en enebolig med hage og opparbeidet gårdsplass. Utbyggingen vil ikke påvirke det 

biologiske mangfoldet. Det er ikke funnet noen truede plantearter, og heller ikke 

forventet da planområdet har vært opparbeidet/kultivert som hage. 

Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart tilsier 

også at det ikke finnes spesielle naturverdier på planområdet. Det er i 

Miljødirektoratets database heller ikke registrert noen form for økosystem, art eller 

naturtype som er til hinder for utbygging.» 
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Økonomiske forhold 

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

fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig 

ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Utbygginga vil muligens kunne gi 

økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av sosiale tjenester og slitasje på 

kommunalt veinett.  

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

3. God helse 

- Planområdet er i et lite støyutsatt område, med gode rekreasjonsmuligheter i umiddelbar 

nærhet.  

11. Bærekraftige byer og samfunn 

- Planforslaget legger opp til sentrumsnære boliger, med varierende størrelse på 

leilighetene som gjør det mulig for ulike økonomiske samfunnsgrupper å etablere seg her.  

- Det meste av sentrumsfunksjoner er tilgjengelig i gå-/sykkelavstand, noe som kan 

redusere biltrafikken. Det er også gode kollektivmuligheter i området.  

 

  

Alternative vedtak  

 

Alternativ vedtak 1 

3007_440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 vedtas ikke. 

 

Konsekvensene av alternativt vedtak 1: 

- Blir ikke fortetning i form av åtte nye boenheter 

- Færre boliger sentrumsnært 

- Ikke snumuligheter for renovasjonsbilen innerst i Bakkeveien 

- Boligutrykket beholdes noenlunde slik det fremstår i dag  

- Redusert traffikøkning i Bakkeveien og Benterud 

 

Alternativ vedtak 2 

3007_440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 sendes tilbake til rådmannen for å bearbeide 

planforslaget til færre boenheter. 

 

Konsekvensene av alternativt vedtak 2: 

- Forlenget sakstid 

- Færre sentrumsnære boenheter.  

- Færre boenheter vil kunne gi plass til mer uteareal 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det har vært store interessemotsetninger til planforslaget. I denne saken står interessen i 

en boligutbyggelse i form av åtte nye enheter opp mot naboenes interesse i å beholde 

området noenlunde slik det fremstår i dag. En planvurdering innebærer at ulike og til dels 

motstridende interesser, både samfunnsinteresser og enkeltindividers interesser, veies mot 

hverandre. Av dette følger at en reguleringsplan kan ha negative konsekvenser for den 

enkelte, uten at dette hindrer godkjenning av planen. Rådmannen sine vurderinger bygger 

på faglige utredninger og overordnede politiske føringer.  
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Trafikk 

Rådmannens vurdering av planforslaget belager seg på de konklusjoner og vurderinger 

som kommer frem i fagrapporten for trafikk, som tilsier at trafikkøkningen en åttemannsbolig 

medfører er akseptabel.  

 

Rådmannen ønsker også å trekke fram punkt 2.3 Møtende trafikk i Bakkeveien fra 

trafikkanalysen. Cowi baserer seg på at «møtelomme» ved eiendommen Bakkeveien 2A og 

de private innkjørslene skal løse møteproblematikken. «Møtelommen» ved Bakkeveien 2A 

er registrert som kommunal eiendom. Det vises til oppmålingsbrev datert 25.07.1987, 

vedlegg 10, hvor det er avsatt en trekant ut mot veien.  

 

For å minske noe av frustrasjonen for møtende trafikk i Bakkeveien er det søkt om å skilte 

den 89,0 m lange Bakkeveien med forkjørsrett. Forslaget er sendt på høring til Statens 

vegvesen. Det er viktig å bemerke at det ikke er juridisk bindene å sette opp skiltene, men 

at dette er noe som kan vurderes på et senere tidspunkt. 

 

 
Figur 2: Eiendomskart som viser «møtelommen» ved Bakkeveien 2A.  

 

 

Det fremkommer også i rapporten at Bakkeveien er en lite trafikkert vei, hvor trafikktellingen 

har registrert 4 utkjørende fra Bakkeveien og 3 innkjørende i morgenrush. Denne trafikken 

er fordelt over 1 time og dermed vil det være sjelden at flere biler må passere hverandre. 

Trafikkanalysen har også vurdert «worst case scenario», hvor det benyttes en faktor på 5 x 

antall boenheter som gir en økning på 40 ÅDT. Dersom det er småbarnsfamilier som 

bosetter seg i disse boenhetene, vil det være mest riktig å bruke faktoren på 5. Dersom det 

er eldre, enslige vil faktoren på 2,5 være nærmere sannheten. Virkeligheten havner 

antagelig et sted mellom 2,5 og 5. I analysen fremkommer det at i et «worst case scenario» 

vil biltrafikken kunne øke til om lag 12 biler om morgenen og 11 biler i ettermiddagsrushet. I 

trafikkanalysen argumenteres det for at scenarioet er lite sannsynlig ettersom 

trafikkgenerering på 5,0 bilturer per boligenhet er ganske uvanlig for leiligheter. Når man da 

legger til at det er god tilgang på kollektivtilbud og det ligger flere hverdagsfunksjoner (bl.a. 

skole, innkjøp) i nærområdet, så er det ikke noe som tilsier en så høy trafikkgenerering.  
 

Muligheten for å lede trafikken ut til Harald Hardrådes gate ble sjekket ut tidlig i 

planprosessen i samråd med prosjektleder for utbygging av Benterud skole. Det er gjort 

store trafikale tiltak for å sikre en trygg skolevei for barna på Benterud skole, og det er ikke 
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ønskelig å lede mer trafikk inn på denne veien. Videre ville en gjennomgang fra Bakkeveien 

til Harald Hardrådes gate blitt ledet rett mot hovedinngangsdøren og parkeringsplassen til 

skolen. Det er spesielt ved skolestart og slutt at det vil være mye elever i området hvor den 

alternative adkomst til Bakkeveien 7 ville møtt Harald Hardrådes gate. Dette sammenfaller 

med tidspunktet med mest trafikk fra trafikktellingen, og en ønsker ikke å lede mer biltrafikk 

inn i dette området. 

 

Rådmannen ønsker også å trekke frem at planforslaget tilrettelegger for en snumulighet 

innerst i Bakkeveien ved å åpne opp innkjøring til Bakkeveien 7. Det oppfyller ikke krav om 

snuhammer/snuplass, men det gir mulighet for at en renovasjonsbil på 9-10 meter kan snu, 

se saksfremlegg fra 1. gangsbehandling for mer informasjon. 

 

Med bakgrunn i vurderingene over mener rådmannen at trafikkøkningen en åttemannsbolig 

vil medføre er akseptabel.   

 

 

Fortetting 

En åttemannsbolig vil medføre en fortetting i Bakkeveien og til dels endre   

småhusbebyggelsens karakter. Ettersom politiske føringer tilsier at hoveddelen av fortetning 

skal skje i sentrumsområder vil det være naturlig å åpne opp for fortetning på Benterud som 

er tett på sentrumsområdet. Dette vil innebære at man kan få boligbebyggelse som er 

blandet. Bakkeveien består i dag av småhusbebyggelse, som er til dels store eneboliger og 

tomannsboliger. Planområdet er i nærhet til flere flermannsboliger, blokker og Benterud 

skole som har et moderen utrykk med flatt tak. Rådmannen mener derfor at det nye bygget 

vil passe inn i området sett som en helhet.  

 

 

Lekeplass 

I henholdt til kommuneplan bestemmelse § 6.1.7 skal det som utgangspunkt avsettes 25 m2 

lekeareal pr. boenhet. Det er avsatt 110,7 m2 til arealformålet lekeplass i planforslaget, med 

krav om utforming jf. reguleringsbestemmelse § 3.2.1. Dette innfrir ikke helt kravet i 

kommuneplanbestemmelsen. Rådmannen mener dette er akseptabelt grunnet den 

umiddelbare nærheten til godt opparbeide lekearealer på Benterud skole. Det er i luftlinje 

ca. 100 meter til lekeareal på Benterud skole. Det vil være en gangavstand på ca. 250 

meter ved å benytte Bakkeveien og Benterudgata. Arealene innenfor planområdet er flate 

og lett tilgjengelige med gode solforhold, og er lite støyutsatt. Lekeplassen som etableres 

innenfor planområdet vil være i en glidende overgang til gressplenen med sittemuligheter 

for de voksne.  

 

 

Samlet vurdering 

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

Planforslaget legger til rette for leiligheter av ulik størrelse i et sentralt område, som vil gjøre 

området aktuelt for en større del av befolkningen. Arealet ligger i et etablert boligområde 

med nærhet til skole, rekreasjonsarealer, lekearealer og sentrumsfunksjoner.  

 

Det foreligger interessemotsetning mellom naboenes interesse i å beholde området 

noenlunde slik det fremstår i dag og ønsket om fortetting i sentrum. For å imøtekomme 

høringsinnspillene noe, er det gjort mindre justeringer i planforslaget. Det er satt krav om 

tilbakeføring av Bakkeveien til dagens stand om den skulle bli forringet under 

anleggsperioden, og en ny uavhengig trafikkanalyse har blitt utarbeidet. Trafikkanalysen 

konkluderer med at en åttemannsbolig vil medføre en akseptabel trafikkøkning. Rådmannen 

har i sin vurdering lagt til grunn at det ønskes en betydelig vekst i Hønefoss sentrum. For å 

få en levende by må det tilrettelegges for sentrumsnære boliger i områder med gode gang-, 
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sykkel- og kollektivforbindelser til hverdagsfunksjoner. Det er gangavstand til Søndre torv 

(ca. 1 kilometer), Benterud skole (250 meter) og busstopp i Osloveien med flere 

bussavgagner i timen (370 merter).   

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas.  
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03 Takterrasser, parkering eget formål. 22.07.2019 OAH
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Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

Feltnavn

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

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse BBB

Lekeplass f_BLK

Samferdselsanl egg og teknisk infrastruktur (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 2)

Adkomstveg o_S K V

Fortau o_SF 1 - 2

Gårdsplass f_BGP

Parkering SP P 1 - 2

Grønnstruktur (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 3)

Uteoppholdsareal f_BU T

Hensynsson e (§ 12 - 6)

Frisiktsone H140

Eierform:

o_= offentlig
f_= felles
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Bestemmelser om rekkefølge

§ 1 Rekkefølgebestemmelser
Alle rekkefølgebestemmelser som gjelder for planområdet samles i dette kapitlet (§ 12 - 7 nr. 10)

§ 1.1 Før igangsettingstillatelse
Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid skal utomhusplan være
godkjent av kommunen.

Utomhusplan skal leveres i målestokk 1:200 og inneholde tilstrekkelig dokumentasjon av:
- eksisterende og nytt terreng
- beplantning
- belysning
- b enker
- trapper
- dekke
- murer
- stigningsforhold
- avfallshåndtering
- lekeplasser (med plassering av lekeutstyr/møblering)
- uteoppholdsareal
- snøopplagringsplass
- ivaretakelse av tilgjengelighet/universell utforming
- overvannshåndtering

§ 1.2 Før det gis brukstillatelse
Før det gis brukstillatelse skal følgende være komplett opparbeidet:

Utomhusarealer og lekeplass i henhold til godkjent utomhusplan
Avfallshus og tilrettelegging for renovasjonsbil
Takterrasse
Eventuelle skader påført av anleggstrafikk på Bakkeveien istandsettes
Bakkeveien skal være tilbakestilt til dagens stand om det påføres vesentlig forringelse
under anleggsperioden

Dersom bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene oppar beides så snart
som mulig påfølgende vår.

Formålsbestemmelser

§ 2 Fellesbestemmelser

§ 2.1 Tilgjengelighet og universell utforming
Fellesarealer på bakkeplan tilrettelegges for bevegelseshemmede.
Femti prosent (50 %) av boenhetene skal være utformet som tilgjengelige boenheter.
Beplantning skal skje med allergivennlig plantesorter.

§ 2.2 Parkering
Det skal etableres 1 parkeringsplass pr. boenhet.
Det skal etableres minimum 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet.
Det skal avsettes minimum 0,5 gjesteparkeringsplass pr. boenhet.
Èn av gjesteparkeringsplassene skal utformes for bevegelseshemmede.

§ 2.3 Overvann (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 4)
Overvann som genereres innenfor planområdet, skal håndteres lokalt ti l terreng for å sikre
vannbalansen og unngå overbelastning på avløpsanleggene.
Overvann skal fordrøyes og infiltreres, helst så nær kilden som mulig, slik at vannets naturlige
kretsløp opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes.
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§ 2.4 Kulturminner (pbl . § 12 - 77 første ledd nr. 6)
Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet
stanses straks og Fylkeskommunen varsles jf. Kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

§ 2.5 Uteoppholdsareal (pbl § 12 - 7 første ledd, nr. 1 og 4)
Det skal avsettes minst 50 m2 uteoppholdsareal for hver boenhet. Inntil 3 0 % av arealet kan
løses på private terrasser/balkonger.
Alle boenheter skal ha tilgang til eget privat uteareal på balkong eller terrasse.
Deler av uteoppholdsareal kan løses i form av takt errasse.

§ 2.6 Renovasjon (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 4)
Renovasjonsløsning plasseres i avfallshus. Avfallshus skal ha enkel tilgang fra kjøreveg
(o_S K V). Parkerte kjøretøy, vegetasjon eller annet innen feltene f_BGP og SP P 1 - 2 må ikke
være til hinder for enke l tilgang for renovasjonsbil.

§ 2.7 Visuelle kvaliteter (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Bygninger skal tilpasses områdets særpreg, eventuelt også tilføre nye visuelle kvaliteter.
Nye bygg skal tilpasses landskapskarakteren; fjern - og nærvirkning, silhuett, landskapsform,
helningsgrad og helningsretning.
Det skal ved søknad om tillatelse til tiltak redegjøres for tiltakets estiske sider i forhold til seg
selv og omgivelsene.

§ 3 Bebygg else og anlegg

§ 3.1 Boligblokk BBB

§ 3.1.1 Formål (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Innen felt BBB tillates oppføring av lavblokk med inntil 8 boenheter.

§ 3.1.2 Utnyttelse (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 5)
Bruksareal (BRA m2) for felt BBB = 800 m2 fordelt på to etasjer. Utkrage de balkonger ,
terrasser og svalgang kan anlegges i tillegg til bruksarealet.

§ 3.1.3 Høyde (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 8,0 m.

§ 3.1.4 Takterrasse
Det tillates etablering av takterrasse . Takterrasse skal være inntrukket 2 ,0 m fra nord, sør
og vest. Rekkverk skal utføres som åpnet transparent, i form av spiler eller glass.
Resterende takflate kan tekkes med torv, sedum o.l. med funksjon som
overvannshåndtering.

§ 3.2 Lekeplass f_BLK

§ 3.2.1 Formål (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Felt f_ BLK skal benyttes som felles lekeplass for beboere i planområdet.

Lekearealet skal opparbeides som sandlekeplass med huske eller lekestativ.
Det skal opparbeides sittemuligheter for voksne.

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 4.1 Adkomstvei o_SKV

§ 4.1.1 For mål (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Felt o_S K V skal benyttes til kjøreveg og gangveg.

§ 4.2 Fortau o_SF 1 - 2

§ 4.2.1 Formål (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Felt ene o_SF 1 - 2 skal benyttes til offentlig fortau.
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§ 4.3 Gårdsplass f_BGP

§ 4.3.1 Formål (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Felt f_BGP skal benyttes til felles gårdsplass med snuplass.

§ 4.3.2 Bebyggelse (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Det skal oppføres sykkelparkering i felt f_BGP.

§ 4.4 Parkering SP P 1 - 2

§ 4.4.1 Formål (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Felt SP P 1 - 2 skal benyttes til avfallshus, sp ortsboder , snuplass og parkeringsplasser.

§ 4.4.2 Bebyggelse (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Innen felt SP P 1 - 2 skal det oppføres avfallshus og sportsboder. Carporter tillates også
oppført. Parkeringsplasser skal plasseres slik at det kan oppføres carporter (åtte plasser),
dette skal redegjøres for i søknad om tillatelse til tiltak.

Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 3,0 meter.

Sportsbodene kan være frittstående eller sammenhengene med inntil fire enheter.

Avfallshus skal plasseres nær innkjøringspartie t til eiendommen.

§ 5 Grønnstruktur

§ 5.1 Uteoppholdsareal f_BU T
Feltet f_BU T skal benyttes til felles oppholdsareal for beboere. Arealet skal opparbeides
parkmessig, og ha et minimumsareal på 400 m2 inkludert f_BLK (lekeplass) .

§ 6 Hensynssoner

§ 6.1 Frisiktsoner H140
Inne nfor frisiktsoner skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og
gjenstander. Vegetasjon og gjenstander skal ikke være høyere enn 0,5 m over bakkenivå.
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RI N G E RI K E K O M M U N E
Miljø og arealforvaltning, Areal og byplankontoret

PLANBESKRIVELSE
0605_440

Detaljregulering for
Bakkeveien 7, gnr 39 bnr 42

Utarbeidet av Ole Alexander Heen, 03.07.2019
Sist revidert 16.12.2019

1. Sammendrag

Intensjonen med planarbeidet er å fortette omsøkte eiendom med en 8 mannsbolig
med utvendig parkering. Se vedlagte skisse til situasjonsplan som viser en mulig
tomteutnytting. Området er i dag avsatt til bolig.

2. Bakgrunn

2.1 Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å fortette omsøkte eiendom med en 8 mannsbolig
med utvendig parkering.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller og eier av tomten er Bakkeveien 7 AS. Plankonsulent er siv.ark Ole
Alexander Heen i Heen Eiendom AS.

2.3 Utbyggingsavtaler
Forslagsstiller kan ikke se noen behov for utbyggingsavtaler i denne saken.

2.4 Krav om konsekvensutredning
Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger,
da tomta er på mindre enn 15 daa (15 000 m2) og reguleringsplanen er i samsvar med
overordnet plan.

3. Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram
Oppstart av planprosess ble varslet med brev og annonse i Ringblad den 24.02.2018
med frist for innspill 24.03.2018. Offentlige etater og alle naboer i området ihht. liste
mottatt fra Ringerike kommune ble varslet.



2

Merknader er kommentert og gjengitt i vedlegg 1.
4. Planstatus og rammebetingelser (med vekt på avvik fra overordnet plan)

4.1 Overordnede planer
Kommuneplanens arealdel der eiendommen ligger som boligeiendom.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
«0605 15 S V Norderhov», vedtatt 25.09.1947. Reguleringsbestemmelsene for
reguleringsplan S V Norderhov er av eldre dato og bestemmelser anses å være
mangelfull/upresise. For denne reguleringsplanen skal til enhver tid gjeldene
kommuneplanbestemmelser gjelde foran tilsvarende bestemmelser i
reguleringsplanen.

4.3 Tilgrensende planer
«311 Boligområde på Benterud», «399 Ny skole og boligområde Benterud», «62 03
Eikli område B.» og «431 Områderegulering Hønefoss» .

4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
I forbindelse med planarbeidet har rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser vært
vurdert ihht. følgende:

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Retningslinjene er ment å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all
planlegging og byggesaksbehandling etter plan og bygningsloven. Det settes krav til
at planlegger skal ivareta arealer og anlegg av betydning for barn og unge, som skal
sikres i planer der barn og unge er berørt.

Denne planen omfatter kun et lite areal, og det legges opp til 8 nye boenheter der
lek vil foregå på egen eiendom, samt på offentlige lekeplasser i umiddelbar nærhet.
Planområdet er et rolig boligstrøk med lite trafikk, og gangvei til sentrum av Hønefoss.

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging.
Retningslinjene skal ivareta statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging, og
nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser.

Planområdet ligger i gangavstand til Hønefoss sentrum og til offentlig kommunikasjon
som buss og tog. Kommuneplanen går inn for fortetting i slike strøk for å spare miljøet
for forurensing.

Det bygges moderne og godt isolerte boliger ihht. dagens standard for
energibesparelse. Det satses også på å etablere et estetisk og godt bomiljø som vil
passe flere befolkningsgrupper.
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet
Planområdet består av eiendom 39/42 samt Bakkeveien på Eikli. Eiendom 39/42 er på
1769 m2.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet ligger et boligområde med variert bebyggelse av eneboliger og blokker.
Ny barneskole og 200 leiligheter under bygging i umiddelbar nærhet

5.3 Stedets karakter
Boligene i området er av variabel karakter fra eldre bebyggelse til
ny bebyggelse hvor den nærmeste bebyggelsen er småhusbebyggelse og med skole og
blokkbebyggelse mot vest.

5.4 Landskap
Landskapet er lokalt tilnærmet flatt. Planområdet består av en enebolig med hage og
gårdsplass. Det er svært gode solforhold på tomta. Det finnes ingen spesielle estetiske
og kulturelle verdier i planområdet som må ivaretas. Se bilde under.

Bilde: Oversiktsbilde av tomten (kilde: prospekt ved salg av eiendom 2017)

5.5 Kulturminner, kulturmiljø, naturverdier, rekreasjonsverdi, uteområder og landbruk
Planområdet har ingen kjente kulturminner, kulturmiljøer, naturverdier, uteområder
eller landbruk som må ivaretas.



4

5.6 Trafikkforhold
Adkomsten til boligen på tomten er i dag fra Bakkeveien via Benterudgata. Dette er en
kommunal vei med lite trafikk. Det er ikke noe spesiell fare for ulykkessituasjoner i
området. Noe vegetasjon har vokst opp i siktlinjene i krysset
Benterudgata/Bakkeveien. Busstopp begge veier i Osloveien ligger kun 350m i
gangavstand fra eiendommen. Viser til vedlagte trafikkanalyse.

5.7 Sosial infrastruktur
Planområdet sokner til Benterud skole.

5.8 Teknisk infrastruktur
Eneboligen som i dag ligger på tomten er tilkoblet offentlig vann og avløpsledninger i
enden av Bakkeveien.

5.14 Grunnforhold
Det er ikke utført særskilte geotekniske undersøkelser av planområdet. Byggegrunnen
forventes ihht. N GU kartlegging å være sandholdig grunn med leire under.

5.15 Støyforhold
Planområdet ligger i god avstand fra større hovedveier og det er dermed svært lite
støy fra trafikk. Osloveien som er den mest trafikkerte gata ligger 270 meter unna i
luftlinje. Planområdet er ikke støyutsatt iht. støykart hos miljøstatus.no.

Støykart (Kilde: miljøstatus.no)

5.16 Luftforurensing
Det er ingen kilder til luftforurensning i nærområdet ut over normal luftforurensning i
bebygde områder. Veistøv fra Osloveien anses som største kilde, men boligen ligger i
god avstand fra Osloveien.
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5.17 Risiko og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Viser vedlagt ROS analyse. Det er ikke identifisert vesentlige risikoer i eksisterende
situasjon.

6. Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
Boligformål, leilighetsbygg på 2 etasjer med 4 leiligheter i hver etasje med størrelse
50 110 m2. Leiligheter i 1. etasje utformes som tilgjengelig boenheter. Alle leiligheter
får gjennomlys og vestvendte terrasser.

Plantegning

6.1.1 Reguleringsformål
Boligbebyggelse blokkbebyggelse (BBB), lekeplass (BLK), Boligbebyggelse frittliggende
småhusbebyggelse (BFS), adkomstvei (SKV), Fortau (SF), gårdsplass (BGP), Parkering
(SPP), uteoppholdsareal (BU T) og frisiktsone (H140).

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
Hensikten med planarbeidet er å regulere området til boligformål med parkering.
Planarbeidet skal også behandle adkomstvei, samt vurdere og belyse konsekvenser i
tema som støy, forurensning, trafikkforhold, estetikk, universell utforming, sol/skygge
forhold, parkeringsløsninger.
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming

Bilde: Situasjonsplan med plassering av bygg
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Bilde: 3D illustrasjon av bygg

Bilde: 3D illustrasjon av bygg sett fra innkjøring
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Bilde: 3D illustrasjon av bygg sett fra syd

Bilde: 3D illustrasjon av bygg sett fra vest

6.3.1 Bebyggelsens høyde
Bebyggelsens høyde for de nye boligene skal ihht. planbestemmelser ha maks
gesimshøyde 8 m.

6.3.2 Grad av utnytting
Iht. planbestemmelser kan det bebygges med maks 800 BRA innenfor område BBB.
Utkragede balkonger, terrasser og svalgang kan anlegges utenfor formålet og i tillegg
til bruksarealet. I tillegg kan det oppføres, avfallshus, boder og carporter innenfor
området avsatt til SPP.

6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling
Det er planlagt ett leilighetsbygg på 2 etasjer med 4 leiligheter i hver etasje.
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6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
Arealet ligger i et etablert boligområde med nærhet til skole, rekreasjonsarealer,
lekearealer og sentrumsfunksjoner. Det er gode solforhold på eiendommen. Se
vedlagt soldiagram. Den er også lite støyutsatt. Totaloppfatningen er at det ligger til
rette for meget god bokvalitet.

6.5 Parkering
Det planlegges for 1 parkeringsplass per boenhet + 4 gjesteparkeringsplasser, totalt 12
plasser. Sentrumsbebyggelse med nærhet til offentlig kommunikasjon, skole,
barnehage og sentrumsfunksjoner gjør at vi anser at dette dekker behovet for
parkering. Det er avsatt 4 gjesteparkeringsplasser felles for alle leilighetene, hvorav 1
skal være H C tilpasset. Parkering vil foregå på terreng eller i carporter.

6.6 Tilknytning til infrastruktur
Boligene tilkobles til kabelskap KS2123. Det er opplyst fra Ringeriks Kraft Nett AS at
det er nok strømkapasitet i trafo C132 samt frem til kabelskap KS2123 til en 8
mannsbolig. Dette kabelskapet står kun få meter fra tomtegrensen. Se kart under.

Bilde: Situasjonskart med plassering av kabelskap



10

6.7 Trafikkløsning
Eksisterende adkomst benyttes. Osloveien – Benterudgata – Bakkeveien.
Siktlinjer må ivaretas av eiere av tomter i krysset Benterudgata/Bakkeveien.

6.7.1 Kjøreatkomst
Tilknytning til overordnet vegnett.

6.7.2 Utforming av veger
Adkomstveien til boligene er Bakkeveien som er en kommunal vei. Veien er tilnærmet
flat og har i dag en bredde på ca. 3 meter, mens veieiendommen har en bredde på
5,3–7 meter. I tillegg er det en møtelomme i Bakkeveien. Viser til vedlagt
trafikkanalyse.

6.7.4 Tilgjengelighet for gående og syklende
Det er god tilgjengelighet for gående og syklende. Bakkeveien har lite trafikk. Fra
Benterudgata videre mot byen er det opparbeidet fortau på begge sider av vei.

6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Bakkeveien er kommunal eiendom.

6.8 Planlagte offentlige anlegg
Det er ikke behov for offentlige anlegg i forbindelse med reguleringsplanen.

6.10 Universell utforming / tilgjengelighet
Leiligheter i 1. etasje utformes som tilgjengelig boenhet. Det planlegges ikke for heis til
2. etg. Uteområdet tilrettelegges for bevegelseshemmede.

6.11 Uteoppholdsareal
Det tilrettelegges for minimum 400 m2 uteoppholdsareal, etter at parkering og
bebyggelse er fratrukket. I planbestemmelsene foreslås det å sette krav til minimum
50 m2 uteoppholdsareal per boenhet, inklusive terrasse. Arealet har flat arrondering
og gode solforhold. Hver leilighet får egen terrasse. Resterende uteareal planlegges
som felles uteoppholdsareal for alle boenhetene. Tomten opparbeides med plen og
beplantning. Videre anleggelse av sittegrupper, beplantning og lekeplass planlegges og
utføres av sameiet etter behov og ønske for fremtidige beboere. Videre er skolen med
tilgjengelig lekeareal utenfor skoletiden nærmeste nabo. Det er også friområder i
nærheten med Elvebredden, Sjongslunden, stadion, søndre park, og Petersøya.
Eksisterende vegetasjon fjernes. Det er noen store trær på eiendommen som skygger
for sol for naboeiendommene som det har kommet innspill med ønske om fjerning.
Det er også fare for at disse faller med store konsekvenser for bebyggelsen i
nærheten.

6.12 Kollektivtilbud
Busstopp begge veier i Osloveien ligger kun 350m i gangavstand fra eiendommen.
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6.13 Sosial infrastruktur
Planområdet sokner i dag til Benterud skole som har god kapasitet. Det finnes flere
barnehager i områdene rundt Bakkeveien.

6.14 Plan for vann og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Boligen på tomten er i dag tilknyttet offentlig vann og avløpsledninger fra Bakkeveien.
De nye boligene vil tilknyttes avløp i samme kum, 11562. Der er det både en AF 300 og
en AF PVC 200. Det ligger en vannledning VL SJG 150mm i umiddelbar nærhet i
Bakkeveien som kobles til. Se kart under.

Bilde: Situasjonskart med plassering av kummer for vann og avløp

6.17 Plan for avfall
Det tilrettelegges for dunker plassert i lukket avfallshus iht. retningslinjer fra H RA.
Avfallshuset plasseres så nært som mulig Bakkeveien for å lette henting av avfall.

6.19 Rekkefølgebestemmelser
Rekkefølgebestemmelser iht. endelige planbestemmelser.
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7. Konsekvensutredning

Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger,
da tomta er på mindre enn 15 daa (15 000 m2) og reguleringsplanen er i samsvar med
overordnet plan.

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget

8.1 Overordnede planer
Denne planen passer godt inn i kommunens ønske om fortetting. Ny skole som
grenser inn til denne tomten og mulighet for barnefamilier å etablere seg i et nye
leiligheter vil passe godt sammen. Planen ligger også nære byen, matvarebutikker og
kollektivtrafikk. Planen ligger utenfor området for «sentrumsplanen». Planen vil ikke
påvirke overordnede planer.

8.2 Landskap
Noen høye trær vil bli fjernet fra tomten. Dette vil bedre solforholdet for naboer. Det
vil ellers ikke bli gjort vesentlige forandringer på landskapet ifm. dette planforslaget.

8.3 Stedets karakter
Området består i dag av småhusbebyggelse, men det er i nærheten både
flermannsboliger, blokker og en stor skole. Småhusbebyggelsen består til dels av store
eneboliger og tomannsboliger hvor en 8 mannsbolig ikke er særlig større enn enkelte
av «småhusene» langs Bakkeveien. En 8 mannsbolig vil medføre en fortetting i
Bakkeveien og til dels endre dens karakter, men ikke hvis hele området blir sett på
som helhet.

8.4 Byform og estetikk
Forslagsstiller har foreslått en bygningskropp med flatt tak som gir bygningsmassen et
moderne uttrykk. Dette står i stil med annen nyere bebyggelse i området. I tillegg
planlegges det frittstående uteboder og avfallshus i samme uttrykk som hovedbygg.
Dette mener vi vil føye seg inn i stedets karakter på en god måte.

Bygg med flatt tak har lavere mønehøyde enn bygg med saltak. Når solen står lavt på
himmelen vil et flatt tak gi mindre skygger enn et saltak. Bygg med flatt tak har
derimot høyere gesims og gir mer skygge når solen står høyt på himmelen. Midt på
dagen vil bygget hovedsakelig skygge på egen eiendom og derfor ha mindre betydning
for naboer enn når solen står lavt på himmelen.

Viser til vedlagt skyggediagram som viser planlagt bebyggelses virkning på sol og
skyggeforhold.

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi
Ingen kulturminner eller verneverdi på eksisterende bygningsmasse. Planene vil ikke
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påvirke kulturminner, kulturmiljø eller verneverdier i området. Det ligger eiendommer
med høy verneverdi i nærområdet ved Osloveien.

8.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Det er ingen spesielle naturverdier på tomten. Planområdet består i dag av en
enebolig med hage og opparbeidet gårdsplass. Utbyggingen vil ikke påvirke det
biologiske mangfoldet. Det er ikke funnet noen truede plantearter, og heller ikke
forventet da planområdet har vært opparbeidet/kultivert som hage.
Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart tilsier
også at det ikke finnes spesielle naturverdier på planområdet. Det er i
Miljødirektoratets database heller ikke registrert noen form for økosystem, art eller
naturtype som er til hinder for utbygging.

8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Reguleringsområdet er i dag en privat bolig med privat hage som ikke er tilgjengelig
for andre enn eier. Tenkt bruk påvirker ikke rekreasjonsmuligheter i området.

8.8 Uteområder

Uteområder vil bli opparbeidet med parkering, plen og lekeplass, og påvirke
omgivelsene i positiv retning. Høye trær fjernes som bedrer solforholdene til
naboeiendommer.

8.9 Trafikkforhold
Adkomstvei og gangadkomster vil bli uendret, men med noe økt trafikk. Likevel godt
innenfor forutsetninger for adkomstvei med fartsgrense under 30 km/t. Viser til
vedlagt trafikkanalyse.

8.12 Universell tilgjengelighet
Leiligheter i 1. etasje utformes som tilgjengelig boenhet. Uteområdet tilrettelegges for
bevegelseshemmede.

8.13 Energibehov – energiforbruk
Tek 17 med fleksible energiløsninger legges til grunn. Undersøkelser viser at det er nok
strømkapasitet nærmeste trafo.

8.14 R OS
Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at det ikke er
vesentlige risikoer forbundet med planforslag. Viser til vedlagt ROS analyse.

8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Mer inntekter på eksisterende infrastruktur og legger til rette for økt skatteinngang
mht. bygging av flere boenheter i kommunen.

8.18 Konsekvenser for næringsinteresser
Økt kundegrunnlag for næringsdrivende i området.
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8.19 Interessemotsetninger
Naboer ønsker ingen forandring av området, verken økt trafikk eller større bygg enn
slik det allerede er på tomten.

8.20 Avveining av virkninger
Samfunnsinteresser tilsier ønske om fortetting i bynære sentrale områder som
Bakkeveien. Infrastruktur, natur, landskap, bebyggelse og overordnede interesser
påvirkes ikke negativt av planene. Snarere vil en fortetting medføre mer effektiv
utnyttelse av disse tjenestene. Naboers ønske om ikke fortetting og økt trafikk er ikke
forenlig med overordnede interesser. Totalvurderingen er at foreslåtte planendringer
har en positiv effekt.

9. Innkomne innspill

Viser til vedlegg 1.

10. Sammendrag

Planforslaget bidrar til å fortette et boligområde i sentrumsområdet Hønefoss. Det er
varierende størrelse på leilighetene, og de vil være tilgjengelig for ulike økonomiske
samfunnsgrupper. Det er kort vei til skole og barnehage. Utfordring med adkomstvei,
men dette kan løses med møtelommer, og evt. utvide veien noe.

Vedlegg:
1. Høringsinnspill – vurdering av uttalelser
2. ROS analyse
3. Trafikkanalyse
4. Solstudie eksisterende situasjon
5. Solstudie ny situasjon
6. Høringsvurdering Høring og offentlig ettersyn av planforslag
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HØRI NG OG OFFENTLI G ETTERSYN AV PLANFORSLAG

PlanID: 3007 _ 440

Detaljregulering for Bakkeveien 7

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
01 Fylkesmannen i Oslo og Viken 14.10.2019
02 Norges vassdrags - og energidirektorat 26.09.2019
03 Buskerud Fylkeskommune, utviklingsavdelingen 14.10.2019
04 Statens ve gvesen Buskerud, Seksjon for plan og forvaltning 28.10 .2019
05 Ringerike Kommune, Byggesakskontoret 10.09.2019
06 Eiendomsbesittere i Bakkeveien og Benterudgata 05.10.2019
07 Karianne Hagen og Sven Johansen 14.10.2019
08 Kirsten Mellerud Bergedahl og Berit Irene An dreassen 04.10.2019
09 Grethe og Tord Eri ksen 02.10.2019
10 Gisle Skogheim 12.10.2019

Oppsummering av
uttalelser

Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar

01 Fylkesmannen i Oslo
og Viken

Ingen spesielle merknader ,
men har tillit til at
planforslaget i tilstrekkelig
grad tar hensyn til
bygningsmiljø , landskap og
estetikk .

Mener vi sammen med
planavdelingen gjennom flere
runder har hensy n tatt
omgivelsene sett opp mot
kommunens ønske om
fortetting av sentrumsnære
områder .

Politiske føringer tilser at
hoveddelen av fortetning
skal skje i
sentrumsområder.
Benterud er et
sentrumsnært område, og
det vil være naturlig å åpne
opp for fortetning så tett på
sentrumsomr ådet.

Dette vil innebære at man
kan få boligbebyggelse
som er blandet. Det er
likevel viktig at
bygningsmiljø, landskap og
estetikk ivaretas. Dette
skal følges opp i byggesak
med illustrasjonsplan/
situasjonsplan.

02 Norges vassdrags - og
energidirektorat

Byggets plassering og høyde
er hensyntatt mht . flom og

Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.
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Ikke gitt uttal el ser , men
henviser til at det blir tatt
nødvendig hensyn til flom -
og skredfare, overvann og
energianlegg.

o vervann håndteres på eg e n
grunn . Ringerikskraft Nett har
bekreftet at energiforsyningen
er god i området .

03 Buskerud
Fylkeskommune,
utviklingsavdelingen

Ingen merknader
planforslaget .

Tas til orientering.

04 Statens vegvesen
Buskerud, Seksjon for
plan og forvaltning
Bakkeveien og
Bent erudgata er svært
smale veger. Anbefaler at
det etableres
snarveg/gangforbinde lse til
barneskolen og at
gjennomføring av dette
settes som
rekkefølgebestemmelse
før nye boliger tas i bruk .

Gangport fra
planområdet og ut i
grøntområdet ved
skoleparkeringen har vi
foreslått tidligere og blitt
vurdert igjen nå av
forslagstiller, utbygging,
eiendom og planavdelingen i
kommunen. Konklusjon
er at dette ikke er ønskelig ut
ifra sikkerskolevei og
inngripen i nylig opparbeidete
skol earealer.

En eventuell gangsti fra
Bakkeveien 7 til Benterud
skole ville blitt ledet rett til
skolens parkeringsplass.
Det er ikke ønskelig å lede
fotgjenge re inn til et
trafikkert område, og det
hadde i så fall vært
nødvendig å sikre
gangstien med et gjerde.
Ellers tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

05 Ringerike Kommune,
Byggesakskontoret

Området er definert innen
Høy radonnivå og må
gjøres undersøkelser av
evt. alunskifer . Området
ligger også i nærheten av
Benterud skole hvor det
ble påvist forurenset
grunn .

Det legges radonsperre , samt
at d et vil tas prøve r av
grunnen før ut graving av tomt
påbegynnes . Om det påvises
alunskifer eller forurens ning
vil massene håndteres som
forurenset masse etter
gjeldende regelverk .

Krav til forurensning
(alunskifer) følger av
TEK17 § 13 - 5, og det vil
ikke bli inkludert
bestemmelse om dette i
reguleringsplanen .

06 Eiendomsbesittere i
Bakkeveien og
Benterudgata

Merknader til økt trafikk i
både Bakkeveien og
Benterudgata , ut fordringer
med smale veier,
skolebarn , kapasitet på
VA , fått mer enn nok
forte tt ing med ny skole og
blokker på Elveparken
samt mener de at
blokkbebyggelse vil rase r e

Trafikktellingen som er
utført viser at det er
veldig lite trafikk i gatene
nå. Trafikkanalysen viser
at gatene etter sin
veiklasse har god
kapasitet også etter
utbyggingen av
Bakkeveien 7. Analysen
viser at Bakk e veien vil få
en bil hvert 5 minutt på
den mest trafikkerte
timen. «Kjøreturen» ut gaten
tar ca. 20

Det har blitt utarbeidet en
uavhengig trafikkanalyse
av Cowi, som konkludere r
med at en etablering av en
åtte mannsbolig vil ha liten
påvirkning sammenliknet
med dagens
t rafikksituasjon.

Politiske føringer sier at
det skal skje en fortetning i
sentrumsnære områder.
Benterud er tett på
sentrumsområder, og det
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området og forringe
verdien på etablerte
eneboliger i Bakkeveien.

sekunder, dvs at det er
en bil i gaten 6% i den
mest belastende timen.
Tellingene i Benterudgata
ovenfor og nedenfor
Bak keveien viser at det er
liten trafikk i gaten i forhold til
veiklasse. Et forslag til å
regulere inn - og utkjøring
i Bakkeveien er å sette
opp skilt 212; Vikeplikt
ovenfor møtende
kjøretøy ved innkjøring til
Bakkeveien, og skilt 214;
Møtende kjøretøy er
på lagt vikeplikt innerst i
Bakkeveien ved
avkjøring til nr . 7.

Iht. kommunens ønske
om å øke folketallet i
region, fortetting i
bynære områder og ny
barneskole, vil denne
tomten være godt egnet
for utvikling til flere
boenheter.

Driftsavdeling Vann og
avløp v/ Per Magne Foss
har bekreftet at det er
kapasitet på VA - anlegget
i Bakkeveien.

er naturlig at det åpnes
opp for fortetning i områder
hvor det er mulig. Dette vil
også innebære at man kan
få boli gbebyggelse med
blandet uttrykk , altså villa
bebyggelse sammen med
rekkehus og
blokkbebyggelse.

Ellers tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

07 Karianne Hagen og
Sven Johansen

Ønsker adkomsten fra
Bakkeveien 3, 5 og 7 skal
være ut i Harald Hardrådes
gate / Gigstadsvei fordi
Bakkeveien er smal og
uoversiktlig med en 90 -
grader s sving. Fort auet i
Benterudgata rett ved
Bakkeveien . Det kan
skape usikkerhet for
skolebarn. Snu - løsningen
for HRA er åpen og lite
marke r t inn/ut kjøring fra
Bakkeveien 7 og mener
avfallshus og carport

Adkomst ut i Harald
Hardrådes gate /
Gigstadsvei er sjekket ut i
tidlig fase av
reguleringsarbeidet og
ble lagt til side pga.
sikkerhet for skolebarn.
Bakk eveien mener vi blir
mer oversiktlig i 90 -
graders svingen etter
utbyggingen. Utvidelsen
av innkjøringen til
Bakkeveien 7 gjør det
mulig å snu med
renovasjonsbilen, i tillegg
til at det blir mulig for 2 - 3
biler å møtes. Etter 1.
gangs behandling har vi
på bakgrunn av innspill

Muligheten for å lede
trafikken ut til Harald
Hardrådes gate ble sjekket
ut tidlig i planprosessen i
sa mråd med prosjektleder
for utbygging av Benterud
skole . Det er gjort store
trafikale tiltak for å sikre en
trygg skolevei for barna på
Benterud skole , og det er
ikke ønskelig å lede mer
trafikk inn på denne veien.
Videre ville en
gjennomgang fra
Bakkeveien til Harald
Hardrådes gate blitt ledet
rett mot
hovedinngangsdøren og
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hindrer sikt inn til veien nr .
3 & 5.

flyttet avfallshuset og
gjort det mulig for
renovasjonsbilen å snu i
enden av Bakkeveien.
Dette har gjort området mer
oversiktlig .

parkeringsplassen til
skolen . Det er spesielt ved
skolestart og slutt at det vil
være mye elever i området
hvor den alternative
adkomsten til Bakkeveien
7 ville møtt Harald
Hardrådes gate. Dette
sammenfaller med
tidspunktet med mest
trafikk fra trafikktellingen,
og en ønsker ikke å lede
mer biltrafikk inn i dette
området.

HRA har spil t inn at
dagens løsning for
renovasjonsbilen er d årlig
og lite trafikksikker.
Re novasjonsbilen er
tvunget til å rygge inn
Bakkeveien, ettersom det
ikke er noen snumulighet.
Dette er en lite trafikksikker
løsning. At det nå er
tilrettelagt for å snu innerst
i Bakkeveien anser
rådmannen som positivt.
Det er et ønske fra HRA
om at avfallsbod skal være
lett tilgjengelig, og det er
derfor vurdert som mest
hensiktsmessig å ha
denne ved innkjørselen til
eiendommen.

08 Kirsten Mellerud
Bergedahl og Berit Irene
Andreassen

Stiller spørsmål om det blir
presedens til slik
oppsiktsvekkende og
voldsom utbygging i en
blindvei hvis denne planen
blir vedtatt.
Bakkeveien er smal og
i kke kapasitet til flere biler
og beboere mangler
gjesteparkering i området.
Store problemer med
søp peltømming når HRA
må rygge inn med store

Kapasitet på B akkeveien
omtalt i punkt 6 og i
trafikkanalyse.
Når det gjelder
gjesteparkering
observerer vi at de fleste
har gode muligheter for
det på egen tomt og vi
tilrettelegger for 4
gjesteplasser innenfor
planområdet. Ved behov
for flere gjesteplasser
enn dette finnes det
mange
parkeringsplasser i
rimelig nærhet, spesielt
på kveld og helger.

Det er overordnede
politiske føringer om
fortetning i sentrumsnære
områder. Ettersom
Benterud er et
sentrumsnært område, vil
det være naturlig å se på
mulighet for fortetning der
dette er mulig. Hvis det
tillates utbygging i
Bakkeveien 7 trenger ikke
dette å skape presedens,
da hver plansak er
forskjellig og det gjøres
alltid en individuell
vurdering. Det er dagens
situasjon som legger
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biler. Stiller spørsmål ved
grunnforhold når det er
b are 6 meter ned til
grunnvannet. Levd med
bråk lenge fra utbygginger
i området .

Vi tilrettelegger slik at
HRA ikke lenger må
rygge inn veien for å
hente søppel, men kan
snu i enden av
Bakkeveien.

Grunnforholdene er godt
utredet ifm. de
sisteutbyggene i området
og konklu sjonen er gode
stabile grunnforhold som
egner seg for utbygging.

Når det gjelder støy fra
anleggsarbeider skal
arbeidene utføres slik at
de tilfredsstiller
støyforskriftene og er til
minst mulig sjenanse for
beboere i området.

føringer på om det er mulig
å gjøre en fortetning. Det
vil si at om én fortetning
har ført til at maksimal
kapasitet på for eksempel
vegnettet eller annen
infrastruktur er nådd, vil
det ikke være mulig å
fortette området videre. I
alle områder hvor det er et
ønske om fortetning vil det
være en grundig vurdering
av ti ltakets virkning på
nærmiljøet i arbeidet med
reguleringsplanen.

Ellers tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

09 Grethe og Tord
Eriksen

Området består av småhus
og smal vei som de ønsker
skal bestå.

2 - 3 biler pr . leilighet vil
medføre stor t rafikk hvor
det ferdes små barn til og
fra skolen . Positive til
oppføring av ny 2 manns
bolig .

Kapasitet på Bakkeveien
er omtalt i punkt 6 og i
trafikkanalyse.

Dette er en stor tomt i en
lite trafikkert gate som
egner seg godt til
fortetting. Tomten er
bynær og ligger ved en
ny barneskole som har
kapasitet til flere elever .

Det er utarbeidet
trafikkanalyse som tilsier at
Benterudgata/
Bakkeveien har kapasitet
t il å tåle trafikkøkningen en
åtte mannsbolig vil
medføre.

10 Gisle Skogheim

Trafikk utfordringer fra
Benterudgat a og ut i
Osloveien gener e lt og
spesielt med syke - og
b r annbiler i området . Bør
derfor lages ny vei ut i
Harald Hardrådes gate og
bom i krysset ved
Bakkeveien /
Benterudgat a .

Tynn asfalt i Bakkeveien
som ikke tåler
byggetrafikk .

Bygging av
blokkbe b yggelse og
trafikken det medfører vil

Kapasitet på Bakkeveien
og Benterudgata er
omtalt i punkt 6 og i
trafikkanalysen.

Trafikkløsningen i
område ble nylig bygget
om ifm. åpningen av
Benterud skole.
Bent erudgata ble
omgjort til en blindvei
som medførte mindre
trafikk i Benterudgata.
Eikliveien ble samtidig
etablert som en
enveiskjørt gate. Dette
har samlet redusert
trafikken i krysset ved

E n ny adkom stvei til
Harald Hardrådes gate
ville ført til endringer på
grøntområde og
parkeringsplassen til
Benterud skole, og har blitt
vurdert til å ikke være
aktuelt i denne
planprosessen. Det er mye
barn som ferdes i dette
området, og det er ikke
ønskelig å tilre ttelegge for
økt trafikk inn mot
skoleområdet.
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ødelegge freden i
Bakkeveien .

rådhuset. Det er også
mulighet å kjøre ut i
Osloveien via Eikliveie n
og lyskryss.

Tykkelsen på asfalten i
Bakkeveien er normal for
slike adkomstveier i
kommunen. Hvis veien
blir vesentlig forringet,
skal vi som utbygger
bringe veien tilbake til
opprinnelig standard.

Erfaring tilsier at ved
nybygg og faste boliger
er det mindre sjanse for
utleie og festested og
dette kan redusere
nattebråket.
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Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  
 

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for 
Bakkenveien 7 

Vi viser til brev av 29. august 2019 med forslag til detaljregulering for Bakkenveien 7 i Hønefoss, gnr. 
39/16. Planområdet ligger ved Benterud i Hønefoss. 
 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for oppføring av en åttemannsbolig med tilhørende 
infrastruktur. Planområdet består i dag av en enebolig som skal rives for å gjøre plass til den nye 
boligen. Tomta er på ca. 2,2 daa. 
 
Fylkesmannen har i brev av 21. mars 2019 uttalt seg til varsel om oppstart av planarbeidet. Vi ba om 
at forhold knyttet til støy, barn og unges interesser, universell utforming, klima og energi, landskap 
og naturmangfold blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 
 
Etter en gjennomgang av saken kan vi ikke se at planforslaget kommer i konflikt med nasjonale eller 
viktige regionale interesser som vi er satt til å ivareta. Vi har derfor ingen spesielle merknader til 
saken. Det aktuelle arealet ligger skjermet i et etablert boligområde med kort vei til skole, 
rekreasjonsareal og lekeplasser. 
 
Slik området er bygd ut i dag vil oppføring av en åttemannsbolig bryte med bygningsmiljøet slik vi 
vurderer saken. Så tett på sentrumsområdet er det likevel ikke unaturlig at det åpnes opp for en 
høyere utnyttelse. Vi har derfor tillit til at kommunen ser til at planforslaget i tilstrekkelig grad tar 
hensyn til bygningsmiljø, landskap og estetikk. Dette må følges opp videre i byggesaken. Vi viser til 
nasjonale forventninger og til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. mars 
2004.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Geir Sørmoen (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 
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NVEs generelle innspill - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for 

Bakkeveien 7 - Ringerike kommune 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 29.08.2019. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven.  

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner 

med store utfordringer innen vårt saksområde.  I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner 

der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 

29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig 

i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se 

at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken. 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan 

man bør håndtere overvann i arealplanlegging.  Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 – 



 
Side 2 

 

 

 

«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - 

 «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 

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

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 

skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette 

gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Sør kontaktes med en konkret 

forespørsel. 

 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Ingvild Tillerbakk 

saksbehandler 

 

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

Vedlegg:     
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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

Bakkeveien 7 - gnr 39 bnr 42 - Hønefoss - Ringerike Kommune -
detaljregulering - offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

Vi viser til offentlig ettersyn av planforslag for Bakkeveien 7 i Ringerike kommune jf PBL § 12-10.
Vi viser også til vår uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid, datert 22.03.2018.

Dette er en kulturminnefaglig uttalelse til planforslaget.

Kort om planen
Planområdet omfatter eiendom gbnr 39/42 på Benterud i Hønefoss og består i dag av enebolig
med opparbeidet gårdsplass. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for oppføring av
åttemannsbolig.

Arkeologiske kulturminner
Vi har ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner eller andre arkeologiske
kulturminner inne i planområdet. Vi har derfor ingen merkander til planen.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi har tidligere uttalt at vi ikke har noen merknader til planforslaget.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

RINGERIKE KOMMUNE
Att. Hanne Christine Wilhelmsen
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato:  14.10.2019  Vår referanse:  2018/5544 - 5 Vår saksbehandler:
Deres dato:  29.08.2019  Deres referanse:  17/4425-29 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

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

Kopi til:
Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL



Statens vegvesen

Ringerike kommune

Postboks I 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet

Region sør

Anders O.T. Hagerup

Seksjonsleder

Postadresse

Statens vegvesen

Region sør

Postboks 723 Stoa

4808 ARENDAL

Saksbehandler/telefon :

Arne Tovslid I 32214332

Telefon: 22 07 30 00

fi rmapost-sor@vegvesen.no

Org.nr: 971 03208 1

Vår referanse

1 I I 37378-6

.l'

Deres referanse:

17 1442s

Vår dato:

28.10.2019

(o
OT
l-lf)
c\l N

€R{-sE! ,

ffi

I
N-

Detaljregulering Bakkeveien 7 - tilbakemelding høring og offentlig ettersyn
etter I . gangsbehandling

Vi viser til epost fra dere datert 23.oktober 201 9

Planforslaget berører ikke riks- eller fylkesveg direkte.

Saksopplysn inger:

Statens vegvesen kan ikke se å ha mottatt planforslagetved ordinært offentlig ettersyn

Planforslaget innebærer regulering av en åttemannsbolig (blokkbebyggelse) i et vanlig
villastrøk på Benterud. Området har atkomst via kommunal veg. Trafikkanalysen som følger
planforslaget konkluderer med at det ikke er behov for avbøtende tiltak.

Vår vurdering:

Da Bakkeveien og Benterudgata er svært smale veger, vil vi anbefale at det etableres en mer

direkte snarveg/gangforbindelse i sør-vest fra planområdet til den nye barneskolen og at
gjennomføring av dette settes som rekkefølgebestemmelse før nye boliger tas i bruk.

Konklusjon:

Vi viser til ovennevnte planfaglige råd, men har ikke innsigelse mot planforslaget

Vegavdeling Buskerud Seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

Arne Tovslid

Kontoradresse

Tollbugata 2

Faktu raad resse

Statens vegvesen

Regnskap

Postboks 702

98 1 5 Vadsø

3044 DRAMMEN
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 

 

 

Notat  
Til: 

Hanne Christine Wilhelmsen, 
 

Fra:  Ole Anders Moskaug 

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

17/4425-32 40499/19 PLN 440 10.09.2019 

Merknad miljø - 440 Detaljregulering Bakkeveien 7 Gnr/bnr 39/42 

 

Planområdet ligge i områder med Høy radonnivå jf. kommunens Aktsomhetskart. 

Bygging og graving krever at det gjøres undersøkelser for å påvise/avkrefte at det er 

alunskifer. Påvist alunskifer skal håndteres iht. godkjent tiltaksplan, og skal godkjennes av 

kommunen før det graves. Alunskifer skal deponeres på godkjent avfallsmottak. Mellomlagring 

på eiendommen/tiltaksområdet kan godkjennes av kommunen, men ikke utenfor da dette faller 

innunder Fylkesmannens forvaltningsområde.  
 

  

 

Planområdet/eiendommen er tilstøtende gnr/bnr 39/218 – Benterud skole, hvor det ble ryddet 

opp i forurenset grunn i 2016. Påvirkningsgrad er angitt til 2 - Akseptabel forurensning med 

dagens areal- og resipientbruk. Bygging og graving krever at det gjøres undersøkelser for å 

påvise/avkrefte forurensning.  

 

Viser ellers til Områderegulering for Hønefoss § 3.1.1 forurenset grunn, og «Regler for 

bygging og graving i forurenset grunn» på kommunens nettside: 

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/samfunn/miljo-og-areal/miljovern/forurenset-

grunn. 
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5. Oktober 20L9

Innspill til mottatt detaliregulering, Bakkeveien 7. Saksnr. L7 /4425-29

Vi viser til vårt tidligere innspill i mars 2018 som foreløpig ikke er hensynstatt i
det hele tatt.

Bakkeveien og Benterudgata er ett etablert villastrøk. Bakkeveien består av
eneboliger og Bakkeveien er en smal avstikkvei fra Benterudgata uten reel
mulighet til å møte bil. Det er ingen mulighet til å etablere fortau, ei heller å lage
bredere vei slik at man kan ha møtende trafikk. Å tiilate etablering av en
blokkutbyggelse her vil være å rasere område og forringe verdien på etablerte
eneboliger i Bakkeveien.

Detvirker ikke gjennomtenkt med vesentlig økt trafikk i Benterudgata med
henblikk på alle barna som går til og fra Benterud Skole. Ei heller at Bakkeveien
er en smal vei hvor det ikke er praktisk mulig å ha møtende trafikk når man
kjører til og fra eiendommene. Bakkeveien er heller ikke i en tilstand som tåler
den ekstra belastningen som en eventuell byggeperiode vil gi.

Det er i dag blittvanlig praksis at man bruker gårdsplassen til Bakkeveien 24
som møteplass. Eier av Bakkeveien 2A vil gjerde inn gårdsplassen sin hvis, mot
sunn fornuft, denne reguleringen blir vedtatt I til informasjon så har Bakkeveien
2A r ett eiendomsgrense mot Bakkeveien)

Kapasiteten på VA, spesielt avløp har allerede nok belastning.

Å vedta en reguleringsplan som tillater en B-mannsbolig innerst i Bakkeveien vil
være en særdeles lite gjennomtenkt avgjørelse som gir en rekke nye utfordringer
med vei, vann og avløp og setter nabolaget i en forringet og vanskelig situasjon. I
tillegg så vil trafikken øke ytterlig i Benterudgata, noe som er svært lite ønskelig
da dette er gangveien til mange barn til og fra Benterud skole.

Vi mener formannskapet må ta til fornuft og opprettholde det villaområde som
er. Benterud har allerede fått mer en nok fortetting med Benterud skole og
blokkbebyggelse langs elva. Å illlate 8-manns bolig i Bakkeveien for å

tilfredsstille en eiendomsbesitters ønske om profitt som ikke bor eller skal bo i
Bakkeveien er vanskelig å forstå at skal være grunn god nok til å rasere ett
villastrøk.

Med hilsen

Eiendomsbesittere i Bakkeveien og Benterudgata.

Se side 2 for signerte eiendomsbesittere
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Fra: Karianne Hagen [kariahag@gmail.com] 

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

Kopi:  

Sendt: 14.10.2019 23:44:53 

Emne: Merknader planarbeid Bakkeveien 7 

Vedlegg:  

Mener at den beste adkomsten til Bakkeveien 7, og evt. 3 og 5, fremdeles vil være fra Harald Hardrådesgate/ Gigstadsvei. Dette fordi Bakkeveien er smal. 
Det er vanskelig når biler møter myke trafikanter eller andre biler inn denne veien. For oss som bor innerst i veien er det ikke mulighet for å få overblikk over 
hele gaten før vi kjører ut av eiendommen da veien har en 90-graders sving.  
Etter hva jeg har hørt skulle Bakkeveien ha fortsatt videre slik at det hadde blitt en gjennomkjøringsvei (ligger i navnet at dette stemmer), og det hadde da 
vært mulig med enveiskjøring. Slik forholdene er i dag er dette ikke mulig. 
 
Vet også at det er kaotiske situasjoner i trafikkavviklingen ved skolen per i dag. Mener dette vil ha blitt bedre om det kom vei inn til eiendommene slik at det 
ble skikkelig veikryss ved skolen med dertil hørende forgjengerfelt. 
Ser at det blir flere og flere som benytter seg av Benterudgata som adkomst til skolen. Krysset Benterudgata/Bakkeveien er for mange små utfordrende når 
fortauet plutselig tar slutt. Dessverre ser jeg også at flere foreldre overser skilting og kjører barna sine helt ned til skolen denne veien.  
 
Ser også at snuløsningen som er laget for HRA gjør at det blir veldig åpent i svingen, og lite markerte grenser for eiendommens inn og utkjøring.  
Avfallshuset sammen med parkering gjør at det vil bli lite oversiktlig i forhold til trafikken som kommer fra nr. 3 og 5. Ber derfor om at avfallshuset og 
overbygg bort til bod blir fjernet/flyttet slik at området blir mer oversiktlig. 
 
Mvh 
Karianne Hagen og Sven Johansen 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 



Fra: Berit Irene Andreassen [beritireneandreassen@icloud.com] 

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

Kopi:  
Sendt: 05.10.2019 12:34:06 

Emne: Fwd: Detaljregulering Bakkeveien 7 

Vedlegg:  

 

 

 

Videresendt melding: 

 

Fra: Berit Irene Andreassen <beritireneandreassen@icloud.com> 

Emne: Detaljregulering Bakkeveien 7 

Dato: 4. oktober 2019 kl. 13:52:52 CEST 

Til: postmottak@ringerike.kommune.no 
 

 
Areal og byplankontoret 
v Hanne Christine Wilhelmsen 
 

 

 
440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - høring og offentlig ettersyn. 
 

 
Vi protesterer med dette mot blokkbebyggelse i blindvei på Benterud og har følgende 

anmerkninger og spørsmål:  
 
Det er flere store tomter på Benterud, og vi bekymrer oss for hvor dette skal ende hvis det blir 

gitt tillatelse til blokkbebyggelse i dette småhusområdet. Vil en slik tillatelse føre til 

presedens?  

 

Siden det visstnok ikke finnes en reguleringsplan for området, synes vi det er 

oppsiktsvekkende at det legges opp til en så voldsom utbygging.  

 
Bakkeveien har ikke kapasitet til mer trafikk enn det er i dag. Den er så smal at det ikke finnes 

mulighet til møtende trafikk, og det er ikke rom for utvidelse. Veien blir brukt av skolebarn og 

pensjonister og munner ut i Benterudgata som er skolevei for barneskoleelever. I tillegg er det 

ikke gjesteparkeringsmuligheter noe sted for oss som bor her. Hva skjer da hvis vi får 8 nye 

boenheter? Dette vil føre til mer enn en fordobling av husstandene i Bakkeveien og øke 

trafikken radikalt! 
 
Det er allerede store problemer med søppeltømming slik HRA har signalisert, og vi ser også at 

store biler må rygge inn i Bakkeveien. 
 
Videre vil vi påpeke de spesielle grunnforholdene på Benterud. På en nabotomt, er det bare 6m 

ned til grunnvannet, og vi lurer på hvordan dette vil bli påvirket av en utbygging?   
 
Hvordan vil fremtiden se ut for oss beboere i Bakkeveien? Vi har levd med utbygginger rundt 

oss lenge. Det har ristet i hus og klirret i glass samtidig som det har vært bråk fra arbeid og 

store maskiner. 
 



 

 
Mvh  
 
Kirsten Mellerud Bergedahl 
 
Berit Irene Andreassen 
 

 

 

 





Fra: Gisle Skogheim [gs.skogheim@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]; Hanne Christine Rolstad Wilhelmsen 

[Hanne.Christine.Rolstad.Wilhelmsen@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 12.10.2019 22:37:31 

Emne: Saksnr. 17/4425-29.. 440 Detaljeregulering for Bakkeveien 7 

Vedlegg:  

Hei  

 

Benterud har i alle år før ny skole kom  hat 2 veimuligheter. Når skolen kom og nytt lyskryss 

blir bygget i Osloveien kom probleme ved Rådhus i tider med mye trafikk. 

Du kommer ikke ut på veien uten og ta Eikerliveien bort til skolebuss plassen og så ut i 

lyskryss om du skal over brua 

Bakkeveien har hvert stengt flere ganger på grunn av sykebil  og vi så probleme i Benterud gt 

for noen uker siden da vi hadde 2 brannbiler på utrukning i gata 

 

Vi som bor på Benterud ønsker og få en ny vei ut av område om noe skulle oppstå. 

Vi hadde gravearbeide i nedere del av gata noe som kostet kommunen mye penger på grunn 

av biltrafikk og vi hørte at gata skulle graves opp hele veien til Rådhuse. 

 

Ved bygging i Bakkeveien 7 må de lages en ny vei ut Harald Hardrådesgate. Da utbygger har 

tomt mot skole parkering ( eller ta litt av den gamle lekeplassen som Kommunen solgte til 

Torjul. ) 

Og ved og sette opp en bom ved Benterudgt / Bakkeveien som kan åpnes ved behov er ikke 

Benterud gt så sårbar som nå ved graving ved Rådhuse og en ny vei over parkering måtte 

bygges for Ca 3 ukers jobb. 

 

Asfalten i Bakkeveien er på 5 - 6 cm og kommer ikke til og holde til trafikken ved utbygging 

og vi ser alt en stor økning i biltrafikk etter at Bakkeveien 7 blei et utleiehus med mye 

nattebråk 

 

Vi i Benterudgt 15 har ikke grunn og avgi til bedre vei og fortau, da går min parkeings plass 

og tomt jeg kjøpte til av Naboen for og bygge slik Kommunen ønsket, vi gå tapt som jeg 

bruker hver dag. 

Jeg har alt flyttet inn gjerde ca 1m ( og rundet av i krysse )  mot Bakkeveien av eggen glede, 

veien skal ha samme brede hele veien og jeg kan godt flytte de ut igjen da jeg ikke er hjemme 

med lastebilen lenger 

Slik jeg ser de er de natulig at Bakkeveien har utkjøring i Harald Hardrådesgate og lyskysse 

da dette ellers vil øke veldig på krysse ved Rådhuse. 

 

Benterud gt blir mye brukt av unger som går fra og til  Hønfoss og mange kjører unger til og 

fra skolen og parkere  ved  Benterudstua 

Og vi ser også at mange skoleklasser går Benterudgt med lærer  

Parkerings vakt kan ikke bøtlegge ved kjøring og stopping på privat grunn sier di, så vi har 

mye trafikk i Benterudgt ved skole stat og slutt 

 

Utbygging i Bakkeveien må ha utkjøring til lyskrys og Harald Hardrådesgate ellers ser jeg 

ikke at Bakkeveien og beboere i den tåler den økningen med trafikk i bolifelte som de 

medfører. 



De er rett og slett og ødelegge freden i Bakkeveien ved bygging av blokkebyggelse og 

biltrafikken dette medfører. 

Her dere fått et privat firma til og vurdert tapet/ konsekvensene vi andre i Bakkeveien får ved 

at en skal bygge ut og vi lide 

Vi har ikke en 1cm eller nattesøvn og gi fra oss 

 

Kom gjerne på Benterud og se hvordan vi har de, de er lettere og få et bilde da 

 

Gisle Skogheim. 
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2 BAKKEVEIEN 7 - TRAFI KKANALYSE
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1 Bakgrunn og dagens situasjon

Bakkeveien 7 AS ønsker å omdanne eksisterende enebolig i Bakkeveien 7 i Hø-

nefoss til 8 - mannsbolig . 8 - mannsbolig en vei kobles til Bakkeveien og det om-

kringliggende veinett et vi a Benterudgata og Eikliveien til Osloveien.

Figur 1 Prosjektområdets plassering i Hønefoss
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2 Eksisterende forhold

Bakkeveien er en 1 - felt lokal vei på 90 meter med en veibredde mellom 3 og 3,5

meter. Veien er blind med møtelomme ved Bakkeveien 2A. De t er 8 eneboliger i

veien som er koblet til Bakkeveien .

Trafikktall

Det foreligger i N VDB opplysninger om trafikkmengde for Osloveien , men ikke

for Bakkeveien og Benterudgata . Osloveien har en ÅDT på 14.600. Der for er det

gjennomført trafikktelling i B akkeveien og Benterudgata i morgen - (07: 30 -

08: 30) og ette rmiddagsrush (15: 30 - 16: 30).

Trafikktelling ene ble gjennomført torsdag d. 4. april 2019. Trafikken vurderes

ikke å ha endret seg betydelig siden tellingen ble gjennomført , idet de t ikke er

e ndret i bebyggelsen. Trafikktall er derfor ikke fremskrevet til år 2020.

Tabell 1 Trafik k telling i Bakkeveien [Kilde: Bakkeveien 7 AS]

Kl. 07:30 - 08:30 Kl. 15:30 - 16:30

Mot Bakke-
veien

Fra Bakkeveien Mot Bakke-
veien

Fra Bakkeveien

Personbil 3 4 4 2

Tungbil 0 0 0 0

Myke trafi-
kant er

2 4 2 3

Tabell 2 Trafikktelling på Benterudgata mellom Bakkeveien og Engens vei [Kilde:

Bakkeveien 7 AS]

Kl. 07:30 - 08:30 Kl. 15:30 - 16:30

Mot Eikliveien Fra Eikliveien Mo t Eikliveien Fra Eikliveien

Personbil 8 7 8 9

Tungbil 0 0 0 0

Myke trafi-
kant er

36 8 5 5

Erfaringsmessig utgjør rush ca. 1 2 % av ÅDT. ÅDT er beregnet til 47 for Bakke-

veien og 1 13 for Benterudgata.

Fartsgrensen i Bakkeveien og Benterudgata er 3 0 km/t. I T - kryss med Oslo-

veien/Eik li veien er fartsgrensen 40 km/t.

Trafikkulykker

Det er i perioden 0 1. 0 1.20 10 – 24 . 02 .20 20 ikke registret trafikkulykker i Bakke-

veien, Benterudgata eller Eikliveien .

Det er registrert to trafikkulykker rundt T - kryss Osloveien/Eikliveien i hhv. 2013

og 2014. De trafikale forhold ene i og rundt T - kryss med Osloveien er bygget om

mellom 2016 og 2019 . Etter ombyggingen av veiforløpet i Osloveien er det ikke

registrert trafikkulykker.



4 BAKKEVEIEN 7 - TRAFI KKANALYSE

http://projects.cowiportal.com/ps/A134763/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse, Bakkeveien 7.docx

På bakgrunn av registrer te ulykker vurderes de t ikke å være trafikksikkerhets-

messig e problems tillinger i den eksisterende situasjon en .

2. 1 Kollektivtrafikk

Planområdet betjenes i dagens situasjon av busstopp Eikli i Osloveien. Det er

under 400 meter i gåavstand fra planområdet til busstopp. B uss topp et betjenes

av følgende busslinjer 200 , 210, 211, 212, 21 3 , 214, 224, 225 228 , 241 og

FB20. Planområdet er godt betjent med kollektivtrafikk innenfor for rimelig

gåavstand .

2. 2 Myke trafikanter

Det er i dagens situasjon et felles ferdselsareal for alle trafikantt yper i Bakke-

veien. Dagens situasjon er vist på figur 2 og figur 3 . Avstand fra Bakkeveien 7 til

sentrale funksjoner i nærområdet er:

› Barnehage 550 og 1.000 meter.

› Barneskole 200 meter

› Dagligvarer 600 meter

Figur 2 Eksisterende forhold i Bakkeveien. Sett fra Benterudgata. [Kilde: Bakke-

veien 7 AS]

Det er i dagens situasjon gs - vei i begge sider i Benterudgata fra Bakkeveien til

Ringerike rådhus. Fartsgrensen i Bakkeveien og Benterudgata er 30 km/t. Den

lave farts grense n er bidrar til at myke trafikanter føler s e g trygge.
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Figur 3 E ksisterende forhold i Bakkeveien. Sett fra Bakkeveien 7. [Kilde: Bakke-

veien 7 AS]

2. 3 Møtende biltrafikk i Bakke veien

Det fremg år av figur 2 og figur 3 at veiareale t skal brukes av alle trafikanttyper.

V eibredden på Bakkeveien er begrenset og er ikke tilstrekkelig bred til at to biler

kan passere hverandre .

Problemstillingen med møtende bilt rafikk er størst i rush. I trafikktellingen er det

registrert 4 utkjørende fra Bakkeveien og 3 innkjørende i morgenrush. Denne

trafikken er fordelt over 1 time og dermed vil det være sjelden at flere biler må

passere hverandre.

Trafikkstrømmen i Bakkeveie n er primært utkjørende fra området i morgenrush

og innkjørende i ettermiddagsrush. Det vurderes at sannsynligheten for mø-

te nde trafikk med to biler er omtrent lik i begge rushperioder.

Veien er lukket, så det må forventes kun å være lokale eller besøkend e til lokale

som benytter Bakkeveien. Trafikanter har dermed oftest et godt kjennskap til

trafikk forholdene i veien.

Ved situasjoner med møtende trafikk kan møtelomme ved Bakkeveien 2A og

innkjørsler benyttes til passasje .

3 Trafikale konsekvenser

3. 1 Gener ert trafikk ved utbygning , alt. 1

De t etableres 8 - mannsbolig, noe som vurderes å være fordelt på flere familier

eller enkeltbeboere. Derfor beregnes den genererte trafikk en på bakgrunn av

antall personer i husstanden. Det er estimert gjennomsnitt lig 1,5 personer per
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boenhet , dvs. 12 personer i bygget. Beregning av gener er t trafikk er basert på

Statens vegvesen s Håndbok V713 Trafikkberegninger .

I håndboken gis det mulighet for å beregne generert trafikk enten per boligen-

het eller per p erson. Ettersom det er snakk om mindre leiligheter som vanligvis

ikke genererer samme trafikkmengde som f.eks. en enebolig, er det valgt å ta

utgangspunkt i trafikkgenerering per person.

Grunnlaget for a ntall bilturer til og fra en bolig er 1 bil tur per pe rson. Utbyg-

ningen vil dermed generere 1 2 bil turer per virkedøgn , hvorav ca. 1 2 % av tu-

rene estimeres å bli gjennomført i morgenrush og ytterligere 1 2 % i ettermid-

dagsrush.

Eksisterende biltrafikk i Bakkeveien er talt til 7 hhv. 6 kjøretøyer i morgen - og

ettermiddagsrush .

Etter utbyg g ingen vil biltrafikken derfor kunne øke til om lag 9 biler i morgen -

og 8 biler ettermiddagsrush. Tilsvarende trafikktellingen , forventes trafikken å

være motsatt rettet i de to rushperiodene . Avrundet gir det ca. 1 0 in n - og utkjø-

rende biler i morgen - og ettermiddagsrush.

Årsdøgntrafikken ( ÅDT ) etter utbyggingen er i Bakkeveien beregnet til 83 basert

på at rushtimen utgjør ca. 12 % av ÅDT.

ÅDT etter utbyggingen er i Benterudgata beregnet til 1 67 .

3. 2 Generert trafikk ved utbygging, alt. 2

Vurderingen av den gene re rte trafikk en er basert på Håndbok V713 Trafikkbe-

regninger samt en trafikkfaglig vurdering. For å belyse de trafikale konsekven-

sene i w orst c ase l e gges til grunn et scenario hvor trafikk genereringen beregnes

per boenhet.

Grunnlaget for antall bilturer til og fra én boenhet er 3 , 5 bilturer per døgn med

et variasjonsområde mellom 2 , 5 til 5 , 0 bilturer . For å belyse w orst case scena-

riet er 5,0 bilturer per boenhet lagt til grunn for b eregningene. Rush utgjør erfa-

ringsmessig 1 2 % av ÅDT. Dette vil bety at 8 - mannsboligen genererer 40 biltu-

rer i døgnet.

I dette scenariet vil biltrafikken etter utbygging derfor kunne øke til om lag 1 2

biler i morgen - og 1 1 biler ettermiddagsrush.

Årsdøgntrafikken (ÅDT) etter utbyggingen er i Bakkeveien da beregnet til 10 0 .

ÅDT etter utbyggingen er i Benterudgata da beregnet til 183 .

Vi vurderer dette scenariet som lite sannsynlig ettersom at trafikkgenerering på

5,0 bilturer per boligenhet er gansk e uvanlig for leiligheter. Når man da legger

til at det er god tilgang på kollektivtilbud og det ligger flere hverdagsfunksjoner

(bl.a. skole, innkjøp) i nærområdet, så er det ikke noe som tilsier en så høy tra-

fikkgenerering.
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3. 3 Framskriving av trafikk

For å belyse de trafikale konsekvensene på sikt framskrives trafikk 10 år frem i

tid . Det forventes at prosjektet er ferdig utbygget i 2021. Trafikken framskrives

derfor for både Bakkeveien og Benterudgata til 2031 . Det er gjort framskriving

for både alternativ 1 og 2.

Trafikken er f ramskrevet med framskrivningstall fra programmet EFFEKT . Bilt ra-

fikken er fremskrevet med indeks 1,14. Beregnet ÅDT fremgår av tabell 3 .

Tabell 3 ÅDT på Bakkeveien og Benterudgata e t ter utbyg g ingen framskrevet til

2031 for alt. 1 og 2.

Vei ÅDT , alt. 1 ÅDT , alt. 2

Bakkeveien 76 99

Benterudgata 152 190

I rus h vil de t i alt. 1 til svare 1 2 inn - og utkjørende biler i 2031 , noe som vil bety

at sannsynligheten for møtende biltrafikk i Bakkeveien vil være økt lite grann ,

men i praksis være stort sett tilsvarende situasjonen i 2021 etter utbyggingen .

I rush i alt. 2 vil det tilsvare 1 4 inn - og utkjørende biler i 2031. Noe som betyr at

sannsynligheten for møtende biltrafikk i Bakkeveien vil være økt . I praksis for-

ventes det dog ikke å medføre trafikale avviklingsproblemer i Bakkeveien . Dette

gjelder både for alt. 1 og alt. 2.

3. 3. 1 Trafikale konsekvenser ved generasjonsskifte
Ringerike kommune har opplyst at det forventes et generasjonsskifte i flere hus-

stander i Bakkeveien i årene som kommer. I framskrivingen av trafikk legges

det gjennomsnittsverdier fra EFFEKT til grunn, dvs. en gjennomsnittlig husstand.

Dersom det i årene f remover blir en aldersmessig mer blandet sammensetting i

området, så betyr det at framskrivingsfaktor e ne treffer bedre enn hvis området

er preget av mange eldre familier.

Det vil være forbundet med stor usikkerhet å gjette på når og hvordan en bebo-

ersammen setting måtte endres over tid. På den bakgrunnen er det vår vurde-

ring at de generelle framskrivingsfaktorene fanger opp den utviklingen som

Ringerike kommune forventer i området.

4 Trafikksikkerhet

I prosjektering en av utkjørslene fra planområdet bør det si kres at trafikantene

som kjører ut fra Bakkeveien 7 har tilstrekkelig oversikt over myke trafikanter i

Bakkeveien.

Trafikkgenereringen som følge av utbygningen er begrenset og fart s grensen i

Bakkeveien og Benterudgata er 30 km/t. Den vurderes derfor ikke å ha negativ

betydning for trafikksikkerheten i området.
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5 Konklusjon og anbefaling

Etablering av 8 - mannsbolig i Bakkeveien 7 vil ha liten påvirkning sammenlignet

med dagens trafikksituasjon. Trafikkanalysen vis er at trafikken til og fra planom-

rådet kan avvikles hensiktsmessig etter utbygging og i perioden frem mot år

2031.

De eksisterende f orhold ene for myke trafikanter i og omkring planområdet er

gode. Boligutbyggingen forventes ikke å påvirke den t rafikksikkerhetsmessig e

situasjon en i området.
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4425-24   Arkiv: PLN 440  

 
 

440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 
1. Forslag til detaljregulering for 0605_440 Bakkeveien 7 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. De deler av gjeldende reguleringsplan 0605_15 S-V Norderhov som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 0605_440 Bakkeveien 7, oppheves. 

 

 

  
Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av en åttemannsbolig, 

med takterrasse, uteoppholdsarealer og utvendig parkering. Planområdet grenser til «399 

Ny skole og boligområde Benterud» vedtatt 2.03.2017 og «311 Boligområde på Benterud» 

vedtatt 04.05.2006. Planforslaget legger opp til fortetning i et sentralt område i Hønefoss. 

 

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

Planforslaget legger til rette for leiligheter av ulik størrelse i et sentralt område, som vil gjøre 

området aktuelt for en større del av befolkningen. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Planarbeidet startet opp fordi forslagstiller Bakkeveien 7 AS ønsket å tilrettelegge for 

lavblokk med åtteboenheter på Benterud, Hønefoss. Planområdet består i dag av en 

enebolig med opparbeidet gårdsplass. Arealet ligger i et etablert boligområde med nærhet 

til skole, rekreasjonsarealer, lekearealer og sentrumsfunksjoner. Planområdet inngår i 

reguleringsplan «15 S-V Norderhov», vedtatt 25.09.1947. Omfanget av planlagt bebyggelse 

utløser krav om detaljregulering av området.  



- 

 
Figur 1: Dagens situasjon 

 

Beskrivelse av planforslaget 

 

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller Bakkeveien 7 AS v/ Ole Alexander Heen, 

Steffen Fagerås og Paul Magnus Lehne 

 

   

Fagkyndig  Ole Alexander Heen i Heen Eiendom AS   

   

Eieropplysninger Bakkeveien 7 AS 

Ringerike Kommune 

(Kjørevei: Bakkeveien og Benterudgata) 

Gbnr.39/42 

Gbnr.3051/1 

 

   

Arealstørrelse  Totalt er planområdet 3016,5 m2, eiendommen 

gbnr. 39/42 er 1769 m2.  

 

   

Arealformål  Boligbebyggelse – blokkbebyggelse 

Lekeplass 

Adkomstvei 

Fortau 

Gårdsplass 

Parkering 

Uteoppholdsareal 

626,6 m2 

110,7 m2 

836,1 m2 

138 m2 

370,1 m2 

255,5 m2 

423,8 m2 

   

Boligtyper og boenheter Åtte leiligheter, fordelt på to plan med  

fire leiligheter i hver etasje  

 

   

Parkering  Bil – 1 plass pr. boenhet  

Sykkel – 2 plasser pr. boenhet 

Gjesteparkering – 0,5 plass pr. boenhet 

 

   

Plantype  Detaljregulering   

   



- 

Planforslag Planforslaget som foreligger til behandling er 

merket 1. gangsbehandling, og består av:  

 

  Plankart målestokk 1:1000 

 Reguleringsbestemmelser  

 Planbeskrivelse  

 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

berørte parter i brev 24.2.2018, med kunngjøring i Ringerikes Blad samt på kommunens 

nettsider. Frist for uttalelse var 24.03.2018. Det kom inn totalt tretten uttalelser. Disse følger 

vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5. 

 

I fellesbrev fra naboer i Bakkeveien og Benterudgata informeres det om problemer med 

dagens trafikkavviklingen, og at det ikke er ønskelig med trafikkøkningen en åttemannsbolig 

vil medføre. Videre bemerkes det også at en åttemannsbolig vil bryte med 

småhusbebyggelsen i området.  

 

Det bemerkes også fra Ringerike kommune v/teknisk forvaltning at det er utfordringer i 

Benterudgata og Bakkeveien med dagens trafikk, og at veibredden i Bakkeveien ikke tillater 

at to biler møtes. Statens vegvesen påpeker at virkningene av økt trafikk må dokumenteres 

nærmere i planarbeidet.  

 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) påpekte ved varsel om oppstart at dagens 

renovasjonsløsning kan være utfordrende. Det informeres om at renovasjonsbilen ikke 

kommer frem, og at manglende snumuligheter fører til at den må rygge inn Bakkeveien. 

Planforslaget har blitt justert for å imøtekomme innspill fra HRA. Det er tilrettelagt for en 

snumulighet ved å åpne opp innkjøring til Bekkegata 7. Det oppfyller ikke krav om 

snuhammer/snuplass, men det gir mulighet for at en renovasjonsbil på 9-10 meter kan snu. 

Nummer 1-3 viser tenkt kjøreretning og rekkefølge for å snu.  

 

 

 
Figur 2, illustrasjon snumulighet for renovasjonsbil. 

 

 

Bebyggelsens plassering og utforming 
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Bygningskropp er foreslått med flatt tak. Det er tenkt sportsboder og avfallshus i samme 

uttrykk som leilighetsbygget.  

 

Planforslaget legger opp til en høy utnyttelse av eiendommen, og det er derfor viktig å sikre 

gode uteoppholdsarealer for alle de åtte leilighetene. Det er satt av minimum 400 m2 til 

uteoppholdsareal og lekeplass på bakkenivå. Arealene er flate og lett tilgjengelige med 

gode solforhold, og er lite støyutsatt. Videre skal det etableres en takterrasse på minimum 

120 m2. Takterrassen skal trekkes inn 2 meter fra nord, vest og sør for å skjerme naboene 

fra innsyn.  

   

 
 

Figur 3: Situasjonsplan for mulig utforming av planområdet 
 

 

 
 

Figur 4: 3D illustrasjon av mulig bebyggelse. 



- 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel  

Foreslått utbygging vil skje i et fortetningsareal på Benterud, Hønefoss-området. Dette er i 

tråd med kommuneplanenes samfunnsdel som viser til at 70 % av befolkningsveksten skal 

skje i Hønefoss- området. Utbygningen legger opp til åtte leiligheter av ulik størrelse, som vil 

gjøre området aktuelt for en større del av befolkningen. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området som ønskes utbygd avsatt til 

boligformål.  

 

 

Juridiske forhold  

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

ut til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11.  

 
Naturmangfoldloven 

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

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Naturbasen til 

Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart tilsier at det ikke finnes 

spesielle naturverdier på planområdet. Det er i Miljødirektoratets database heller ikke 

registrert noen form for økosystem, art eller naturtype som er til hinder for utbygging. 

Området består av en enebolig med opparbeidet uteområde i dag.  

 

 

Økonomiske forhold 

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

fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig 

ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Utbygginga vil muligens kunne gi 

økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av sosiale tjenester. Forslagstiller 

skal bekoste eventuelle utredninger og undersøkelser. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Bakkeveien består i dag av småhusbebyggelse, som er til dels store eneboliger og 

tomannsboliger. En åttemannsbolig vil medføre en fortetting i Bakkeveien og til dels endre 

småhusbebyggelsens karakter. Planområdet er i nærhet til flere flermannsboliger, blokker 

og Benterud skole som har et moderen utrykk med fatt tak, det nye bygget vil derfor passe 

inn i området sett som en helhet.  

 

Størrelsen og volum på bebyggelsen i planforslaget anses ikke å ha negativ påvirkning på 

eksisterende bebyggelse. Bygg med flatt tak har lavere mønehøyde enn bygg med saltak, 

planbestemmelsene tillater maks 8 meter gesimshøyde.  

 

Innkommende uttalelser  

Antallet innkomne merknader vitner om et stort engasjement i området. De viktigste 

merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. Merknadene til naboer har i 

stor grad dreid som om motvilje til at det bygges en åttemannsbolig i området.  

 

Adkomst/veiløsning 



- 

Det har blitt utført en trafikkanalysen, med trafikktellinger for Benterudgata og Bekkegata, 

se vedlegg 8. Trafikkanalysen konkluderer med at tenkt utbygning vil gi en akseptabel 

trafikksituasjon. Bredde på Bakkegata er noe under retningslinjene til Statens vegvesen, 

men dette anses som akseptabelt da Bakkeveien er kort med få boenheter. Tellingene i 

Benterudgata ovenfor og nedenfor Bakkeveien viser at det er liten trafikk i gaten i forhold til 

veistandarden. Benterudgata har i retning mot sentrum fortau på begge sider som vil 

ivareta de myke trafikantene på en god måte. 

 

Lekeplasser  

Planen har bestemmelser som sikrer opparbeidelse av sandlekeplass med sittemuligheter 

før det gis brukstillatelse for boligene. I tillegg er det kort vei til Benterud skole, med godt 

opparbeide uteoppholdsarealer og lekeplass. 

 

Infrastruktur  

Det er tilstrekkelig kapasitet på eksisterende strøm og VA-nett i området.  

Det stilles krav om dokumentasjon av overvannshåndtering før det gis byggetillatelse. 

 

ROS-analyse 

Følgende har blitt identifisert som mulig forhold som utgjør en risiko: flom, radon, ulykke i 

av/påkjørsler og ulykke med gående/syklende. ROS- analysen konkluderer med at mulige 

farlige forhold og uønskede hendelser er mulige å kontrollere og forebygge. For ROS-

analyse se vedlegg 7.   

 

Samlet vurdering 

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

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

planområdet. Arealet ligger i et etablert boligområde med nærhet til skole, 

rekreasjonsarealer, lekearealer og sentrumsfunksjoner. Den er også lite støyutsatt. 

Totaloppfatningen er at det ligger til rette for meget god bokvalitet. Bakkeveien 7 vil kunne 

tilføre kommunen sentrumsnære boliger, med varierende størrelse på leilighetene som gjør 

det mulig for ulike økonomiske samfunnsgrupper å etablere seg her. En fortetting av 

Bakkeveien 7 er en naturlig utvikling av området. 

 

Det foreligger interessemotsetning mellom hensynet til bokvalitet for naboer og ønsket om 

fortetting i sentrum. Se «Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer» 

vedlegg 5.  

 

Planforslaget legger opp til at renovasjonsbilen kan snu innerst i Bakkeveien. Dette vil være 

positivt for området, da det bedrer sikkerheten betraktelig. Løsning har vært lagt frem for 

HRA, som bekreftet at det er en bedring av dagens situasjon. Det er sikret i 

planbestemmelsene at vegetasjon/parkerte biler ikke skal være til hinder for 

renovasjonsbilen.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer 

6. Uttalelse til oppstart av planarbeid 



- 

7. ROS-analyse 

8. Trafikkanalyse 

9. Solstudie – eksisterende situasjon  

10. Solstudie – med foreslått utbygging 

 

 Ringerike kommune, 05.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen  

 

Enhetsleder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen og Ingrid Liseth 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4425-27  Arkiv: PLN 440  

 

Sak: 22/19 

 

Saksprotokoll - 440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. Forslag til detaljregulering for 0605_440 Bakkeveien 7 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. De deler av gjeldende reguleringsplan 0605_15 S-V Norderhov som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 0605_440 Bakkeveien 7, oppheves. 

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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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 e n plan for Bakkeveien 7 , der hovedformålet er å legge til rette for en 8 -
mannsbolig .

Plankartet:

Mht planinnholdet vises til planbeskrivelsen.

2. METODE

Risiko benyttes for å angi fare/ uønskede hendelser der det kan oppstå skader, ulykker eller tap
av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres
som produktet av sannsynlig heten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne
hendelsen. Hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvenser gir størst risiko.
Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser gir liten risiko.

For uten risiko skal en vise hvilke hendelser det er aktuelt å forebygge eller det planlegge s
tiltak mot. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
Tema som vurderes er vist i tabellen ka p.3. Tema der som utpeker seg som risikofylte er så
kommentert.

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/eller 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.
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3 . Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljøskader.
Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 million kr.

4 . Farlig: Opp til fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syke.
Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 1 00 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:

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Ved gjennomgang av risiko for hvert enkelt tema har en benyttet tilsvarende fargeskala
(kolonne 5 i tabellen under pkt. 3.1):

Risiko uakseptabel. Plan endres/forkastes
Stor risiko. Tiltak nødvendig eller p lan endres.
Liten risiko. Tiltak kan vurderes
Akseptabel risiko

3. AN ALYSE

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. Ja 2 3 200 års flommen kommer

inn på tomta, men under
grunnmursnivå

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
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Natur - og kulturområder . Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
8. Sårbar flora Nei Bebygd/hager. Ikke

spesiell biotop
9. Sårbar fauna/fisk Nei Ingen
1 0. Verneområder Nei In gen
1 1. Vassdragsområder Nei Ingen n ære som påvirkes .
1 2. Fornminner (afk) Nei Ingen
1 3. Kulturminne/ - miljø Nei Ingen
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner . Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
1 4. Vei, bane, bru, knutepunkt Nei God avstand til bane
1 5. Havn, kaianlegg Nei Ikke aktuelt
1 6. Sykehus/ - hjem, kirke Nei Ikke aktuelt
1 7. Brann/politi/sivilforsvar Nei Ikke aktuelt
1 8. Kraftforsyning Nei Ikke aktuelt
1 9. Vannforsyning , avløp Nei Ikke aktuelt
20. Forsvarsområde Nei Ikke aktuelt
21. Tilfluktsrom Nei Ikke aktuelt
22. Område for idrett/lek Nei Ikke aktuelt
23. Rekreasjonsområde Nei Alltid vært bebygd.
24. Vannområde for friluftsliv Nei Ikke aktuelt
Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
Forurensningskilder . Berøres planområdet av:
25. Akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
26. Permanent forurensning Nei Ikke aktuelt
27. Støv og støy; industri Nei Ikke aktuelt
28. Støv og støy; trafikk (bane) Nei Ikke aktuelt
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 inntil tomta .
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 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 Lav hastighet. Få biler
44. Ulykke med gående/syklende Ja 1 4 Lav hastighet. Få

biler/personer
45. Andre ulykkespunkter Nei Ikke aktuelt
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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 adkomstvei som har
fortau begge sider . 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 4

1. Lite sannsynlig 5 43 44

3.3. VURDERINGER .

4. Flom

Vedtatt reguleringsplan for området har kotehøyde 70 som regulert minstehøyde for 1. etasje.
NVE flomsonekartlegging viser imidlertid at 200 - årsflom er beregnet til kote 68,6 moh i
området. NVE har anbefalt 0,3 meters sikkerhetsmargin som veiledende for arealplaner.
Tomten ligger på ca. 70 moh og med gru nnmur vil derfor 1 etg. ligge over begge disse nivåene.

5 . Radon

Området kan generelt være utsatt for radongass. I permeable masser som her kan en ikke
garantere at slik gass ikke kan forekomme.

Men det er generelle krav til å gjøre tiltak mht mulig ga ss i nye bygg, så faren for at dette skal
bli et problem blir svært liten.

Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak .

4 3 . Ulykke i av - /påkjørsler

Tiltaket vil i noen grad forårsake økt trafikk av i Bakkeveien/Benterudgata . Me d noe økt trafikk vil
det også bli tilsvarende økt fare for ulykker. Økningen er i størrelsesorden 21 ÅDT , med makstime
på ca 9 kjt/t . Dette er svært moderat.

Risikoen vurderes som akseptabel.

44. Ulykke med gående/syklende.

Tiltaket vil i mindre grad forårsake økt trafikk av gående/syklende. Men med noe økt trafikk fra
tomta vil det også bli tilsvarende økt fare for ulykker . Men siden det er det er 30 km fartsgrense, lav
trafikk og kort vei , anser en at dette tiltaket ikke vil gi økninger i antall ulykker for myke
trafikanter.
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Risikoen vurderes som akseptabel.

4. KONKLUSJON OG ANBEFALING.

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er mulig å
kontrollere , gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor .
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