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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  STRATEGI OG PLAN 

Møtested:  Klækken Hotell 

Møtedato:  26.08.2020  

Tid:   10:00 

Formannskapets disposisjonskonto: kr. 5.300.000 

 

TEMAMØTE/DAGSORDEN: 

10:00 – 10:45   Befaring – Bakkeveien 7, Oppmøte på stedet. (Kjører egne biler) 

10:45 – 11:00  Kjøre til Klækken Hotell  

11:00 – 11:15  Valgutvalgsmøte 

11:15 – 12:00  Lunsj 

12:00 – 12:30  Orientering –Visit Innlandet V/ Ingvild Haraldsen 

12:30 – 13:15  Orientering V/ rådmann Tore Isaksen 

13:15 – 13:30  Pause 

13:30  Saksliste  

 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Arkivsaksnr.: 19/969-52   Arkiv: 141  

 

Endring av kommuneplanens arealdel 2019-2030 - mekling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/20 Strategi og plan 26.08.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar at område for boliger Kvernvollen Veme (B31) tas inn i 

kommuneplanens arealdel, i tråd med meklingsprotokollen 12.06.2020. 

2. Ringerike kommune vedtar at område for fritidboliger Smørhølkollen (F2) ikke tas inn i 

kommuneplanens arealdel, i tråd med meklingsprotokollen 12.06.2020. 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune meklet med Fylkesmannen i Oslo og Viken 12.06.2020, angående to 

områder vedtatt uten rettsvirkning i kommuneplanens arealdel. Områdene det gjelder er 

boligområde på Veme og fritidbebyggelse i Nes i Ådal. I meklingsmøtet kom det frem at 

innsigelsen vil blir trukket under foutsetning om at følgende blir vedtatt: 

 «Ny fritidbebyggelse ved Smørhøkollen (F2) tas ut av planen. 

 Innsigelsesmyndigheten aksepterer ny boligbebyggelse på Veme (B31)». 

 

Rådmannen anbefaler vedtak i tråd med meklingsresultatet.  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok 31. januar 2019 kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Ringerike 

kommune. I vedtakets punkt 3 ble rådmannen bedt om å starte en prosess med endring av 

planen for å innarbeide fire områder som tidligere hadde vært tatt ut av planforslaget. I denne 

endringsprosessen fremmet Fylkesmannen i Oslo og Viken innsigelse til to av områdene; 

Boligområde på Veme og fritidsbebyggelse i Nes i Ådal. Kommunstyret vedtok 5. september 

2019 endringene, med Fylkesmannens innsigelser. Disse områdene ble dermed vedtatt uten 

rettvirkning i påvente av mekling.  

 

Beskrivelse av områdene 

Boliger på Veme (B31) 

Området ligger på Veme, mellom Sokna og Hønefoss. Arealstørrelsen er ca. 11 daa, og 

formålet er å etablere boligbebyggelse i området. Gjeldende formål er LNF-område.  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  24/20 

 Side 4 av 32   

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken fremmet innsigelse med begrunnelse i at boligbebyggelse ved 

Veme ikke bygger opp under nasjonale og regionale føringer for samordnet areal og 

transportplanlegging, med blant annet mål om kompakte byer og tettsteder. Videre er området 

støyutsatt og har ikke trygg skolevei. Den aktuelle skogteigen ligger i dag som visuell 

skjerming mot jernbanen for de som bor der i dag, i tillegg til å fungere som 

nærrekreasjonsområde. 
 

Fritidbebyggelse i Nes i Ådal (F2) 

Området ligger i Nes i Ådal, ca. 3.5 km nordøst for Nes sentrum. Arealstørrelsen er ca. 430 

daa, og formålet er å legge til rette for 20-30 hytter. Gjeldende formål er LNF-område.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken fremmet innsigelse begrunnet i at forslaget er i konflikt med 

nasjonale og regionale føringer knyttet til forvaltning av viktige natur-, landskap- og 

friluftsområder. Det resulterer i omfattende inngrep i et naturområde hvor det i dag ikke er 

hytter. Fylkesmannen mener ny fritidsbebyggelse bør styres til eksisterende hytteområder i 

form av fortetting eller utvidelse av disse. 

 

For mer informasjon om områdene og innsigelsene, se tidligere saksfremlegg. 

 

 
Bilde: Oversiktkart over områdene. 
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Mekling 

Det ble gjennomført mekling med Fylkesmannen i Oslo og Viken 12.06.2020, hvor Ringerike 

kommune var representert både politisk og administrativt. I møtet la begge parter frem sine 

argumenter, og ble enige om at innsigelsen trekkes dersom det blir vedtatt at B31 tas inn i 

planen og F2 ikke videreføres. Det ble skrevet under på en protokoll (vedlagt). 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Kommunstyret vedtok å starte en prosess for å innarbeide fire områder i  

  kommuneplanens arealdel, Bh. NR 4/19.  

15.05.2019 Planprogram ble fastsatt av Strategi og plan, Bh. NR 12/19.  

15.05.2019 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Strategi og plan, og vedtatt sendt på 

   høring og lagt ut til offentlig ettersyn, Bh. NR 13/19.  

05.09.2019 Planen ble sluttbehandlet i kommunstyret, Bh. NR. 130/19. Her vedtar  

  kommuenstyret at områdene F2 og B31 skal tas inn; 

1. Ringerike kommune vedtar endring av kommuneplanens arealdel 2019-

2030 for område R3 masseuttak i Nes i Ådal og N4 næringsområde på 

Hensmoen med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15. Områdene 

F2 (fritidsboliger Smørhølkollen) og B31(Boliger Kvernkollen Veme) 

tas inn.  

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle 

bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.  

12.06.2020 Mekling med Fylkesmannen i Oslo og Viken. Enighet om at boligområde på 

  Veme tas inn i planen, og fritidbebyggelse i Nes i Ådal ikke videreføres. 

 

Alternative løsninger 

Hvis det gjøres et vedtak som ikke er i tråd med meklingsresultatet oversendes innsigelses-

saken til behandling og avgjørelse hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Departemenet avgjør om innsigelsen skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre påkrevde 

endringer i kommuneplanens arealdel. Departementet står da fritt til å gjøre nye vurderinger av 

begge områdene. Departementets vedtak kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 11-

16. Alternativt vedtak: 

1. Ringerike kommune vedtar at område B31 (boliger Kvernvollen Veme) og område F2 

(fritidboliger Smørhølkollen) tas inn i kommuneplanens arealdel. 

2. Ringerike kommune sender kommuneplanens arealdel til endelig avgjørelse til 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. plan- og bygningsloven §§ 5-6 jf. 11-

16. 

 

Rådmannens vurdering 

Det ble i meklingsmøte enighet om at innsigelsen trekkes under forutsetning om at det blir 

vedtatt at F2 tas ut av planen og B31 tas inn i planen. Rådmannen anbefaler vedtak i tråd med 

meklingsresultatet.  
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Vedlegg 

Endring av kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 - protokoll fra meklingsmøte 

12.06.2020 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Ass. rådmann: Terje Dahlen 

Konst. avd. leder: Katrine Kammerud 

saksbehandler: Katrine Kammerud 
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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 

25/20 Strategi og plan 26.08.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes til det er gjennomført befaring. 

 

 

 
  

 

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.  
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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. 
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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.  

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen  

Leder Miljø- og areal: Heidi Skagnæs  

Konstituert leder Regulering: Katrine Kammerud 

Saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen 
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Arkivsaksnr.: 18/313-53   Arkiv: PLN 444  

 

444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg - 2. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

57/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 17.08.2020 

26/20 Strategi og plan 26.08.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. 3007_444 Detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg vedtas. 

 

2. De deler av 305 Vestsiden pukkverk vedtatt 15.12.2005, som blir berørt av ny plan 

oppheves. 

 

 
  

 

Sammendrag 

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

lagerformål. Planforslaget åpner opp for at det kan etableres datalager i fjellanlegget. 

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

reguleringsbestemmelsene satt begrensninger for virksomhet som genererer mye trafikk. 

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

på 3000 m2.  

 

Fjellanlegget ble etablert mellom 1973 og 1982 og består av to under underjordiske 

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

siden det ble kjøpt av tiltakshaver i 2012. 

 

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

pukkforekomstene i området. Forekomstene er regulert i 305 Vestsiden pukkverk, og 

tilgrensende plan 344 Kilemoen sanduttak. 

 

Rådmannen mener at planforslaget med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse og 

tilhørende utredninger er tilstrekkelig gjennomarbeidet og bør vedtas. 

 

 

Bakgrunn 

Planområdet ligger på Kilemoen. Bakgrunnen for at planarbeider er at forslagstiller å 

tilrettelegge for lager/industri i eksisterende fjellanlegg. Planområdet ligger i et 

industriområde, hvor nærliggende arealer er avsatt til både råstoffutvinning og 

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

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

plankart vedlegg 2. 

 

 
Bilde 1: Det er kun en inngang som leder inn til begge tunnelene.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

- Det ble varslet oppstart av planarbeidet 23.04.18, med frist for å komme med innspill 

20.05.18 

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

11.11.19 (bh.nr. 73/19) og i Strategi og plan 20.11.19 (bh.nr. 30/19), hvor planforslaget 

ble vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden var fra 

29.11.19 - 17.01.20.  

 

 

Beskrivelse av saken  

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 9. 

 

Nøkkelopplysninger 

 

Forslagstiller  

  
  
Vault AS/ Gaute Solheim  

Fagkyndig  Feste Nordøst AS/Petter Hermansen og Helge Bakke  

Eieropplysninger  Asle Oppen  

Landbrukseiendom – skogbruk  

Vault AS  

Atkomstvei, parkeringsplass og tunnelåpning for 

fjellhallen  

Asle Oppen  

Tekniske anlegg for fjellhallen  

Viken fylkeskommune  

fv. 2872 (tidligere fv. 172) – Vestre Ådal  

Gnr. 52, bnr. 4  

 

Gnr. 52, bnr. 8  

 

 

Gnr. 52, bnr. 10, 

11 og 12.  

Gnr. 2172, bnr. 1. 
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Arealstørrelse  Totalt er planområdet på 130,4 daa  

Arealformål  Kombinert formål – industri/lager (vertikalnivå 1)  

Kombinert formål – industri/lager/energianlegg 

(vertikalnivå 2)  

Veg – privat  

Veg – offentlig  

Annen veigrunn  

Grønnstruktur – vegetasjonsskjerm  

LNF – skogbruk  

59,5 daa  

4,4 daa  

 

0,5 daa  

1,6 daa  

1,2 daa  

14,3 daa  

48,9 daa 

Parkering  

Arbeidsplasser  

Bil – 0,2 parkeringsplasser pr. 100 m2 bruksareal (BRA)  

Planlegges for 4 arbeidsplasser  

Plantype  Detaljregulering  

Planforslag  Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart målestokk 1:2000  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

 

Følgende endring er gjort i planforslaget etter 1. gangsbehandling:  

- § 3.1.1 annet ledd, siste setning er fjernet: «Det kan tillates lagervirksomhet som 

nevnt i første ledd som generere større trafikk enn 9 ÅDT når krysset fv.2872 x E16 

er utbedret». Setningen er fjernet grunnet innsigelse fra Statens vegvesen. 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 29.11.19 - 17.01.20. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5. 

 

Innsigelser 

Statens Vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. Innsigelsen ble 

fremmet grunnet reguleringsbestemmelse § 3.1.1 annet ledd siste setning, som åpner opp 

for mer trafikk enn 9 ÅDT når krysset fv.2872 x E16 er utbedret. 

 

Statens vegvesen begrunner innsigelsen med følgende: «Vi kan imidlertid ikke akseptere 

bestemmelsen § 3.1.1 som åpner for mer trafikk når krysset med E16 er utbedret, uten at 

denne utbedringen eller trafikkøkningen er klarere definert eller dokumentert. Vi krever at 

siste setning i bestemmelsen § 3.1.1 avsnitt to strykes. Hvis det skal tillates mer trafikk fra 

området f.eks. etter at det eventuelt er etablert et planskilt kryss med E16, må det da likevel 

forutsettes nye trafikkberegninger som dokumenterer virkninger av trafikken og med 

eventuelle behov for tiltak.» 

 

 

Med den reviderte reguleringsbestemmelsen er innsigelsen nå trukket, og kommunestyret 

kan dermed vedta reguleringsplanen.   

 

Fra 1.01.20 ble fylkesveiene i Ringerike kommune Viken fylkeskommune sitt 

ansvarsområdet. I vedlegg 8 bekrefter Viken fylkeskommune at innsigelsen er trukket.  
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Gjeldende reguleringsplan  

I gjeldende reguleringsplan, 308 Vestsiden pukkverk, er området over fjellanlegget regulert 

til landbruksområde, mens atkomst og parkeringsplass er regulert til spesialområde – 

sivilforsvarsanlegg. Selve fjellanlegget er uregulert. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Samfunnsdelen  

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

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

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

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

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

 

Arealdel  

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

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

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

spesialområde - sivilforsvarsanlegg.  

 

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

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

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

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

reguleringsplan. 

 

 

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 Strategi og 

plan jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Mål 9 Industri, innovasjon og infrastruktur 

Fjellanlegget representerer i dag en ubenyttet ressurs. Å finne ny bruk til eksisterende 

anlegg (gjenbruk) er generelt bærekraftig.  

 

Mål 13 Stoppe klimaendringene (og mål 16 fred, rettferdighet og velfungerende 

institusjoner)  

Videre er det slik at samfunnsutviklingen har behov for lagerkapasitet for ulike formål, blant 

annet datalagring. Datalagring er i seg selv svært energikrevende, men må ses i 

sammenheng med den generelle samfunnsutviklingen som medfører stadig økt 

datakommunikasjon. En konsekvens av denne utviklingen er mindre behov for fysiske 

reiser. En annen konsekvens er økt/endret kontakt mellom ulike land/verdensdeler. Begge 

disse konsekvensene bygger opp under FN`s bærekraftmål, henholdsvis reduksjon av 

klimautslipp og fred/rettferdighet/internasjonalt samarbeid. En negativ konsekvens er økt 
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sårbarhet mot terror og sabotasje. Lagring i et fjellanlegg representerer i så måte en 

lagringsmulighet som gir høy grad av sikkerhet mot dette. 

 

 

Rådmannens vurdering 

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

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

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

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

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

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

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

arealbegrensing og grenser for tillatt støynivåer. 

 

Innkommende høringsuttalelser  

Omfanget av høringsuttalelser er beskjedent. Det har kun blitt gjort endringer i 

planmaterialet for å imøtekomme Statens vegvesen/Viken fylkeskommune sin innsigelse.  

 

Forholdet til overordna planer  

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

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

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

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

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

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

målene i kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Utredningsplikt  

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

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

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

 

Støy  

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

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

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

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

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

skal verifiseres i første del av driftsperioden. 

 

Rømningsvei 

Rømningsveier vil bli avklart i byggesaken og prosjektering av anlegget, innenfor det 

reguleringsbestemmelsene tillater. Rømningsveier vil avhenge av det konkrete tiltaket, og vil 

ikke være mulig å svare på i reguleringsplanen. På nærende tidspunkt er det rømningsveier 

tilpasset det tidligere sivilforsvarsanlegget. Disse er intakte og dimensjonert for et relativt 

stort antall personer, sannsynligvis flere personer enn det vil bære behov for ved ny bruk. 

 

Forslagstiller informerer om at primært må man gå ut i fra at en potensiell bruk av 

fjellanlegget som tilfluktsrom vil utgå. Det kan likevel tenkes at anlegget kan fylle en 

funksjon som tilfluktsrom i gitte tilfeller.  
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Samlet vurdering  

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

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

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

arbeidsplasser, og framtidig lokal og regional utvikling.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas.  

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart, vertikalnivå 1 og 2 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse med ROS- analyse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer 

6. Høringsuttalelser 

7. Trafikkanlayse  

8. Tilbaketrekking av innsigelse, Viken Fylkeskommune og Statens vegvesen 

9. Saksfremlegg til 1. gangsbehandling av planforslaget 

10. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

Næringssjef: Harriet Slaaen  

 

Saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen, medsaksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Arkivsaksnr.: 19/4087-13   Arkiv: PLN 999  

 

462 Detaljregulering Norderud Oppstartsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

56/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 17.08.2020 

27/20 Strategi og plan 26.08.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 3007ˍ462 Detaljregulering Norderud med en 

planavgrensning som tar for seg områdene A og B. 

2. I planarbeidet skal det undersøkes om det er mulig å legge adkomstveien på en slik 

måte at den ikke berører matjord. Dersom det ikke kan unngås at opparbeiding av 

adkomst vil beslaglegge matjord, skal det utarbeides en jordvernplan som fastsetter 

kompenserende tiltak og håndtering av matjorda, jf. kommuneplanens bestemmelser § 

5.14. 

 

 

 

Sammendrag  

Forslagstiller Sagtomta AS ønsker å starte opp et planarbeid ved Norderud gård på Nakkerud. 

Planområdet er i dag uregulert. Planen vil fremmes som en privat detaljregulering. Hensikten 

med planarbeidet vil være å legge til rette for boligbebyggelse. Denne saken anses som 

prinsipiell, da det foreslås en utvidelse av området som er avsatt til fremtidig boligbygging i 

gjeldende kommuneplan. Siden ikke hele det foreslåtte planområdet er i tråd med overordnet 

plan ønsker forslagstiller å legge spørsmålet om utvidet planavgrensning frem til politisk 

behandling. 

 

I forslaget vil det være et mindre område dyrket mark som blir berørt i forbindelse med 

opparbeiding av adkomstvei til planområdet. Her må det legges vekt på at det allerede vedtatte 

planområdet også vil være avhengig av at det opparbeides adkomst, da det ikke er satt av areal 

til dette i kommuneplanen.  

 

I planarbeidet bør det undersøkes om det er mulig å legge adkomstveien på en slik måte at den 

ikke berører matjord. Dersom det ikke kan unngås at opparbeiding av adkomst vil beslaglegge 

matjord, skal det utarbeides en jordvernplan som fastsetter kompenserende tiltak og håndtering 

av matjorda, jf. kommuneplanens bestemmelser § 5.14. 

Rådmannen anbefaler oppstart av planarbeid der områdene A og B, slik det fremgår av kart 2, 

tas med i planavgrensningen. 
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Innledning 

Forslagstiller Sagtomta AS har tatt kontakt med Ringerike kommune med ønske om å starte 

opp et planarbeid ved Norderud gård på Nakkerud. Hensikten med planarbeidet vil være å 

legge til rette for boligbebyggelse. Foreslått planområde er i dag uregulert, og det er behov for 

å utarbeide en detaljreguleringsplan dersom det skal bygges boliger. 

 

Deler av forslått planområde (se kart 2 under og vedlegg 4) er avsatt til fremtidig boligområde 

(felt B1) i gjeldende kommuneplan, den resterende delen av det forslåtte planområdet er i dag 

LNF-område i kommuneplanen. Siden ikke hele det foreslåtte planområdet er i tråd med 

overordnet plan, ønsker forslagstiller å legge spørsmålet om hvorvidt det nevnte LNF-området 

også skal tas med inn i planavgrensningen frem til politisk behandling. 

 

 
Kart 1: Område B1 i kommuneplanens arealdel. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Arealene innenfor den foreslåtte planavgrensningen er i dag hovedsakelig ubebygde, foruten et 

uthus i tilknytning til gården Norderud. Hoveddelen av området består av LNF-områder, mest 

skog. Deler av arealene har tidligere hatt flatehogst, og noe vegetasjon er begynt å vokse 

tilbake. Området virker ganske åpent, med en del bergknauser. Omtrent halvparten av arealene 

er allerede avsatt til fremtidig boligbygging i kommuneplanen. En liten del av området som 

planområdet foreslås utvidet med, er dyrket mark.  

 

Planlagt utvikling og mulige arealformål 

Forslagstiller planlegger at planområdet skal bebygges med eneboliger og eventuelt også 

tomannsboliger. Blokkbebyggelse er ikke aktuelt. Det vil avsettes areal til uteopphold og lek i 

tråd med føringene gitt i kommuneplanen. Eksakt antall boliger samt fordelingen mellom antall 

eneboliger og tomannsboliger vil avgjøres som en del av planprosessen. 

 

Aktuelle arealformål vil være blant annet være bolig – frittliggende enebolig og konsentrert 

småhusbebyggelse, lek, parkering, veigrunn, frisiktsoner, renovasjon, grøntdrag, buffersoner 

mot LNF-områder og hensynssone bekk. 

 

Planstatus og avgrensning 

Planområdet er i dag uregulert. Deler av forslått planområde et avsatt til fremtidig boligområde 

(felt B1) i gjeldende kommuneplan, den resterende delen av det forslåtte planområdet er i dag 

LNF-område i kommuneplanen. En liten del av nevnte LNF-område er dyrket mark. 

  



  Sak 27/20 

 

 Side 24 av 32   

 

 
Kart 2: Eksisterende område A (boligområde B1 i kommuneplanen) markert med rød linje, og foreslått 

utvidelse (område B), markert med gul linje. 

 

Plantype og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Sagtomta Utbygging AS 

er forslagstiller. MjøsPlan AS er fagkyndig plankonsulent. 

 

Aktuelle utredningstemaer i planarbeidet kan blant annet være trafikk, grunnforhold, skredfare 

og naturmangfold. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter deler av eiendom gnr/bnr 262/22 (Norderud gård, Nakkerud) og en liten 

del av den kommunale veien Nakkerudgata, gnr/bnr 2182/1. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 beskrives en klar målsetning om vekst i 

innbyggertallet, slik at kommunen i 2030 vil ha 40 000 innbyggere. For å nå dette målet må 

kommunen blant annet sørge for å ha nok ledig boligkapasitet i form av bygde boliger og 

byggetomter. 70 prosent av befolkningsveksten skal planlegges for i Hønefoss-området, 

mens 30 prosent skal planlegges for i de prioriterte lokalsamfunnene Haugsbygd, Heradsbygda, 

Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand.  
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Den prosentvise fordelingen skal likevel ikke være til hinder for bærekraftige utbygginger også 

andre steder i kommunen. Det vil i dette tilfellet gjelde planlegging for boligbygging i 

tilknytning til allerede eksisterende boliger på Nakkerud. På overordnet politisk nivå er det 

allerede sagt ja til videre boligbygging på Nakkerud ved å vedta deler av det foreslåtte 

planområdet (felt B1) til fremtid boligområde i gjeldende kommuneplan. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er deler av planområdet avsatt til fremtidig 

boligområde. Da det foreslåtte planområdet også inneholder arealer som er avsatt til LNF, er 

planarbeidet delvis i strid med kommuneplanens arealdel.  

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Det 

er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn planmyndigheten 

selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. 

Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Denne saken anses som prinsipiell da den ikke er i tråd med overordnet plan, og oppstartsaken 

legges derfor fram for behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Strategi og 

plan. Dette iht. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages.  

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Jordlova 

Det foreslåtte planområdet omfatter ca. 175 m² dyrket mark, hvorav omtrent halvparten bare 

gjelder frisiktsoner for trafikk, det vil si at det ikke blir noen bygningsmessige tiltak og derved 

heller ikke noen omdisponering av matjord på den delen av arealet.  

 

Opparbeiding av foreslått adkomst til planområdet vil medfører en omdisponering av dyrket 

areal på ca.  90 - 100 m². Dersom det ikke kan unngås at opparbeiding av adkomst vil 

beslaglegge matjord, skal det utarbeides en jordvernplan som fastsetter kompenserende tiltak 

og håndtering av matjorda, jf. kommuneplanens bestemmelser § 5.14. 

 

Økonomiske forhold 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Forslagstiller skal bekoste de aktuelle 

utredningene og undersøkelsene. 
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Utbyggingen vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Informasjon og medvirkning i planprosessen vil ivaretas gjennom kravene som er fastsatt til 

dette i plan- og bygningsloven. Det anses ikke som relevant med grundigere 

medvirkningsprosesser utover lovkravene. 

 

Alternative løsninger 

Alternativt forslag til vedtak:  

«Kommunen anbefaler oppstart av 3007_462 Detaljregulering Norderud under forutsetning 

av at planområdet begrenses til feltet B1 avsatt til fremtidig boligområde i gjeldende 

kommuneplan» 

 

Dersom man ikke ønsker en utvidelse av det fremtidige boligområdet på Nakkerud, kan man 

velge å holde seg til det allerede avsatte området i kommuneplanens arealdel, felt B1. 

 

Å velge det alternative forsalget til vedtak vil innebære at det ikke omgjøres mer av LNF-

områdene i kommuneplanen, utover eventuelle arealer som er nødvendige for å opparbeide 

adkomst til planområdet, da areal til adkomst ikke er vist i kommuneplanen.  

 

Det alternative vedtaket vil imidlertid også medføre færre nye boliger på Nakkerud. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Et viktig prinsipielt spørsmål i denne saken er hvorvidt man skal anbefale en utvidelse av 

planområdet, utover området B1 i kommuneplanen som allerede er avsatt til fremtidig 

boligbygging. Et annet viktig spørsmål er hensynet til jordvernet, som her kommer i 

interessekonflikt med ønsket utbygging. Disse spørsmålene drøftes nærmere under 

«Rådmannens vurdering».  

 

Rådmannens vurdering 

 

Vurdering av utvidelse av felt B1 avsatt til fremtidig boligområde i kommuneplanen 

Ved vurdering av om det er ønskelig med en utvidelse av planområdet, er det flere forhold som 

må tas i betraktning. Det er verdt å merke seg at på overordnet politisk nivå er det allerede 

sagt ja til videre boligbygging på Nakkerud ved å vedta felt B1 som fremtid boligområde i 

gjeldende kommuneplan. Dette til tross for at Nakkerud ikke er ett av de prioriterte 

lokalsamfunnene som kommuneplanens samfunnsdel peker på som ønskede områder for vekst.  

 

Når det nå ønskes en utvidelse av det vedtatte området for fremtidig boligbygging, er det blant 

annet begrunnet i at hensynssonen som må avsettes rundt bekken som renner gjennom området 

vil beslaglegge en del areal. Det samme vil også områder til renovasjon og tilkomst for 

utrykningskjøretøy gjøre. En utvidelse av planområdet vil gi plass til flere boliger. Det vil også 

kunne gi rom for større leke- og uteoppholdsarealer. 

 

Et annet moment som bør tas i betraktning er at det er lang tid siden forslaget om boligområdet 

for Norderud ble spilt inn til arbeidet med kommuneplanen. 

Kommuneplanarbeidet har foregått over mange år. I mellomtiden har forhold med betydning 

for vurdering av eventuelle boligområder endret seg, noe som   gir grunnlag for å vurdere 
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planavgrensningen på nytt. Dette gjelder forøvrig samtlige innspill til kommuneplanens 

arealdel, og er ikke enestående for dette området. 

 

På Nakkerud har trafikkforhold vært et viktig vurderingspunkt i kommuneplanarbeidet. I 

veikrysset mellom Nakkerudgata og riksvei 35 er det i senere år blitt etablert undergang for 

myke trafikanter. Dette gir en sikrere adkomst til planområdet for denne gruppen trafikanter.  

 

Andre forhold av betydning for vurdering av om et område er egnet for boligbygging er 

avstand til sentrumsfunksjoner, kollektivtransport og arbeidsplasser. Planområdet på Norderud 

har nærhet til større arbeidsplasser som omsorgssenteret Tyribo og Ringerike fengsel, samt 

tilgang til kollektivtransport og friluftsområder. Det ligger også i nærheten av satsningsområdet 

Tyristrand, ett av kommunens prioriterte lokalsamfunn.  

 

Det må også ses på hvilke områder som vil bli berørt ved en utvidelse av planområdet. 

Nasjonale retningslinjer tilsier at vernet av matjord står sterkt. I dette tilfellet er det 

hovedsakelig LNF-områder i form av skogarealer som vil bli omdisponert.  

I forslaget vil det likevel være et mindre område dyrket mark som blir berørt i forbindelse med 

opparbeiding av adkomstvei til planområdet. Her må det legges vekt på at det allerede vedtatte 

planområdet også vil være avhengig av at det opparbeides adkomst, da det ikke er satt av areal 

til dette i kommuneplanen. Den foreslåtte adkomsten er den samme som ble lagt til grunn og 

vist på temakartet om adkomster til fremtidige boligområdet utarbeidet i forbindelse med 

kommuneplanarbeidet (se vedlegg 7).  

 

I planarbeidet bør det undersøkes om det er mulig å legge adkomstveien på en slik måte at den 

ikke berører matjord. Dersom det ikke kan unngås at opparbeiding av adkomst vil beslaglegge 

matjord, skal det utarbeides en jordvernplan som fastsetter kompenserende tiltak og håndtering 

av matjorda, jf. kommuneplanens bestemmelser § 5.14. Utarbeiding av jordvernsplan skal skje i 

dialog med kommunen. Eventuelt erstatningsareal bør opparbeides på ikke-dyrkbar mark, da 

dyrkbar mark er en ressurs som allerede er tilgjengelig.  

 

Uavhengig av valgt adkomstløsning skal det innenfor planområdet opparbeides buffersoner 

med vegetasjonsbelter der boligformål grenser mot LNF-områder. Adkomstvei kan inngå i 

buffersonen, i tillegg må vegetasjonsbelter etableres. Eksakt bredde på buffersonene avgjøres 

som en del av planprosessen. 

 

Andre aktuelle vurderingstemaer 

Omdisponering av eksisterende grøntstruktur i forhold til rekreasjon 

Det er tenkelig at barn kan finne det interessant å utforske og leke i området som foreslås tatt 

med i planavgrensningen, da det finnes noe viltvoksende vegetasjon. Rett nord for 

avgrensingen finnes det et større skogareal hvor vegetasjonen er eldre. Disse områdene antas å 

være mer interessante områder for lek og fysisk utfoldelse enn arealet som foreslåes 

omdisponert. 

 

Skredfare 

Innenfor planområdet finnes tynn hav-/ strandavsetning, stedvis tynt dekke, samt bart fjell. 

Dette vil utredes nærmere i ROS-analysen som skal utarbeides som en del av planarbeidet. 

 

Flomfare 
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Planområdet ligger et godt stykke høyere enn Tyrifjorden, og omfattes ikke av flomsoner ved 

fjorden. Det renner en bekk gjennom planområdet. Denne har usikker vannføring gjennom året. 

Det vil avsettes en hensynssone langs bekkedraget. 

 

Forurensning i grunnen  

Det er ikke registrert forurenset grunn i planområdet, ifølge tilgjengelige databaser. Dette vil 

utredes nærmere i ROS-analysen som skal utarbeides som en del av planarbeidet. 

 

Samferdsel og trafikk 

Bussholdeplasser finnes i krysset Nakkerudgata - Vikersundveien, som ligger omtrent 500 

meter nordvest for planområdet. Her er det tilrettelagt for god trafikksikkerhet i krysset med 

fortau og fotgjengerundergang. Det skal utføres en trafikkutredning i forbindelse med 

planarbeidet. 

 

Teknisk infrastruktur  

For vann er det Tyristrand vannverk som er anleggseier. De har for tiden ikke kapasitet til å 

koble på flere nye abonnenter. Det pågår en prosess vedrørende mulig kommunal overtakelse 

av Tyristrand vannverk. Planarbeidet kan gå parallelt med denne prosessen, men det må 

dokumenteres tilstrekkelig vannkapasitet før det kan gis byggetillatelse etter at planen er 

vedtatt.  

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Det planlegges ikke høy bebyggelse som ruver i terrenget. Planområdet ligger i terreng som 

skråner ned mot fjorden. Ny bebyggelse antas ikke å bli sjenerende for eksisterende, 

omkringliggende bebyggelse. 

 

Naturmangfold 

Det er ikke blitt registrert nøkkelbiotoper (livsmiljøer av særlig viktighet for bevaring av truede 

arter) i eller i umiddelbar nærhet til området ifølge tilgjengelige databaser. Dette vil utredes 

nærmere i planarbeidet. 

 

Folkehelse og friluftsliv 

Planområdet ligger innenfor et større område med nærhet til rekreasjonsområder som fjord og 

skog. Innad i planområdet vil det legges vekt på god boligkvalitet, blant annet i forhold til leke- 

og uteoppholdsarealer. 

 

Samlet vurdering 

På bakgrunn av det ovenstående vurderes det at det vil kunne være positivt å åpne opp for en 

begrenset økning i antall boenheter i umiddelbar nærhet til det allerede avklarte, fremtidige 

boligområdet i kommuneplanen. Vi må videre avvente uttalelser fra overordnede myndigheter 

som Fylkesmannen og Statens vegvesen i oppstartshøringen. Rådmannen anbefaler oppstart av 

planarbeid der områdene A og B, slik det fremgår av kart 2 i dette saksfremlegget, tas med i 

planavgrensningen. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart, planområdets beliggenhet på Nakkerud 

2. Planinitiativ og bestillingsskjema for oppstartsmøte 

3. Referat fra oppstartsmøte 

4. Forslagsstillers forslag til nytt, utvidet planområde 

5. Administrasjonens svarbrev til forslagstiller 

6. Konsekvensutredning, nye utbyggingsområder, kommuneplanen 

7. Temakart kommuneplanen, adkomstveier  

 

 

 

Ringerike kommune, 27.07.2020 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

Ass. rådmann:     Terje Dahlen 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Konst. leder, reguleringsavdelingen:   Katrine Kammerud 

Saksbehandler:     Ingrid Liseth 
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Arkivsaksnr.: 19/3371-11   Arkiv: 140 D11  

 

Kommunedelplan for idrettsanlegg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 19.08.2020 

28/20 Strategi og plan 26.08.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til Kommunedelplan for idrettsanlegg i Ringerike kommune for perioden 2020-2023 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 

og 11-14. 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunedelplan for idrettsanlegg 2020-2023 skal være et overordnet kommunalt 

styringsverktøy for å nå vedtatte mål innenfor nevnte temaområde. Planen erstatter 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026. 

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 frivillige. 

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

 

Bakgrunn 

For nærmere beskrivelse av saken, se saksframlegg fra oppstartsaken. Videre i dette 

saksframlegget omtales forhold som har betydning for fastsetting av planprogrammet. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret vedtok oppstart av planarbeidet den 05.09.2019, sak 133/19, samt å sende 

forslag til planprogram på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. 

 

Planprogrammet ble endelig vedtatt i formannskapet den 22.04.20 i sak 61/20. 

 

Beskrivelse av saken 

Plantype 

Planen fremmes som en kommunedelplan. 
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Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-12, oppstart av 

planarbeidet og kunngjorde det i Ringerikes Blad 28.09.2019, samt på kommunens nettsider. 

Det kom inn totalt 2 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert under. 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Forslagstillers kommentar: 

Fylkesmannen viser til at tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet bygger opp under en rekke 

nasjonale mål. Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 

helseutfordringer, å bidre til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevne 

sosiale helseforskjeller. En ambisjon er at alle byer og tettsteder skal ha maksimalt 500 metr fra 

bosted til et sammenhengende nettverk av ferdselsårer. De viktigste målgruppene i den 

nasjonale strategien er barn og unge, personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne 

de de som er lite fysisk aktive. 

Rådmannens kommentar: Merknader er tatt til følge og innarbeidet i planforslaget. Mye av det 

fylkesmannen refererer til blir ivaretatt ved utarbeidelse av plan for friluftsområder og anlegg i 

Ringerike kommune. 

 

Uttalelse fra Oslo kommune, byrådsavdeling for byutvikling 

Forslagstillers kommentar: 

Planen er viktig for både folkehelse og stedsutvikling. Oslo kommunes uttalelse som 

nabokommune tar utgangspunkt i at Oslo og Ringerike har felles interesser i det store 

skogsområdet i Nordmarka. Oslo kommune vil understreke viktigheten av at tilrettelegging for 

idrett og friluftsliv gjøres på en skånsom måte, som tar hensyn til bevaring av natur og 

naturmangfold. 

Rådmannens kommentar: Tas med i planarbeidet vedrørende nye områder for idrettsanlegg i 

Ringerike kommune. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015- 2030 

Ringerike kommunes slagord er «Nærmest det meste» og skal være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet. Målet er helse i alt vi gjør og aktivitet for alle i Ringerike. Å alltid 

vurdere mulighetene for universell utforming av leke - og møteplasser, gang - og sykkelveier, 

turstier, bynære friluftsområder, bade - og fiskeplasser. 

Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune 2019- 2030 

Formålet omfatter større anlegg og det er viktig at det ikke tillates tiltak i disse områdene som 

vil være til hinder for idrettsutøvelsen. Idrettsanleggene er en viktig del av tilbudet som 

stimulerer til aktivitet hos befolkningen, og en videre utvikling av idrettsanleggene vil være et 

positivt folkehelsetiltak. 

 

Rådmannens vurdering 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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 Ringerike kommune, 03.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/969-52   Arkiv: 141  

 

 

Endring av kommuneplanens arealdel 2019-2030 - mekling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune vedtar at område for boliger Kvernvollen Veme (B31) tas inn i 

kommuneplanens arealdel, i tråd med meklingsprotokollen 12.06.2020. 

2. Ringerike kommune vedtar at område for fritidboliger Smørhølkollen (F2) ikke tas inn i 

kommuneplanens arealdel, i tråd med meklingsprotokollen 12.06.2020. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune meklet med Fylkesmannen i Oslo og Viken 12.06.2020, angående to 

områder vedtatt uten rettsvirkning i kommuneplanens arealdel. Områdene det gjelder er 

boligområde på Veme og fritidbebyggelse i Nes i Ådal. I meklingsmøtet kom det frem at 

innsigelsen vil blir trukket under foutsetning om at følgende blir vedtatt: 

 «Ny fritidbebyggelse ved Smørhøkollen (F2) tas ut av planen. 

 Innsigelsesmyndigheten aksepterer ny boligbebyggelse på Veme (B31)». 

 

Rådmannen anbefaler vedtak i tråd med meklingsresultatet.  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok 31. januar 2019 kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Ringerike 

kommune. I vedtakets punkt 3 ble rådmannen bedt om å starte en prosess med endring av 

planen for å innarbeide fire områder som tidligere hadde vært tatt ut av planforslaget. I denne 

endringsprosessen fremmet Fylkesmannen i Oslo og Viken innsigelse til to av områdene; 

Boligområde på Veme og fritidsbebyggelse i Nes i Ådal. Kommunstyret vedtok 5. september 

2019 endringene, med Fylkesmannens innsigelser. Disse områdene ble dermed vedtatt uten 

rettvirkning i påvente av mekling.  

 

Beskrivelse av områdene 

Boliger på Veme (B31) 

Området ligger på Veme, mellom Sokna og Hønefoss. Arealstørrelsen er ca. 11 daa, og 

formålet er å etablere boligbebyggelse i området. Gjeldende formål er LNF-område.  



- 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken fremmet innsigelse med begrunnelse i at boligbebyggelse ved 

Veme ikke bygger opp under nasjonale og regionale føringer for samordnet areal og 

transportplanlegging, med blant annet mål om kompakte byer og tettsteder. Videre er området 

støyutsatt og har ikke trygg skolevei. Den aktuelle skogteigen ligger i dag som visuell 

skjerming mot jernbanen for de som bor der i dag, i tillegg til å fungere som 

nærrekreasjonsområde. 
 

Fritidbebyggelse i Nes i Ådal (F2) 

Området ligger i Nes i Ådal, ca. 3.5 km nordøst for Nes sentrum. Arealstørrelsen er ca. 430 

daa, og formålet er å legge til rette for 20-30 hytter. Gjeldende formål er LNF-område.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken fremmet innsigelse begrunnet i at forslaget er i konflikt med 

nasjonale og regionale føringer knyttet til forvaltning av viktige natur-, landskap- og 

friluftsområder. Det resulterer i omfattende inngrep i et naturområde hvor det i dag ikke er 

hytter. Fylkesmannen mener ny fritidsbebyggelse bør styres til eksisterende hytteområder i 

form av fortetting eller utvidelse av disse. 

 

For mer informasjon om områdene og innsigelsene, se tidligere saksfremlegg. 

 

 
Bilde: Oversiktkart over områdene. 

Mekling 

Det ble gjennomført mekling med Fylkesmannen i Oslo og Viken 12.06.2020, hvor Ringerike 

kommune var representert både politisk og administrativt. I møtet la begge parter frem sine 



- 

argumenter, og ble enige om at innsigelsen trekkes dersom det blir vedtatt at B31 tas inn i 

planen og F2 ikke videreføres. Det ble skrevet under på en protokoll (vedlagt). 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Kommunstyret vedtok å starte en prosess for å innarbeide fire områder i  

  kommuneplanens arealdel, Bh. NR 4/19.  

15.05.2019 Planprogram ble fastsatt av Strategi og plan, Bh. NR 12/19.  

15.05.2019 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Strategi og plan, og vedtatt sendt på  

  høring og lagt ut til offentlig ettersyn, Bh. NR 13/19.  

05.09.2019 Planen ble sluttbehandlet i kommunstyret, Bh. NR. 130/19. Her vedtar  

  kommuenstyret at områdene F2 og B31 skal tas inn; 

1. Ringerike kommune vedtar endring av kommuneplanens arealdel 2019-

2030 for område R3 masseuttak i Nes i Ådal og N4 næringsområde på 

Hensmoen med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15. Områdene 

F2 (fritidsboliger Smørhølkollen) og B31(Boliger Kvernkollen Veme) 

tas inn.  

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle 

bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.  

12.06.2020 Mekling med Fylkesmannen i Oslo og Viken. Enighet om at boligområde på 

  Veme tas inn i planen, og fritidbebyggelse i Nes i Ådal ikke videreføres. 

 

Alternative løsninger 

Hvis det gjøres et vedtak som ikke er i tråd med meklingsresultatet oversendes innsigelses-

saken til behandling og avgjørelse hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Departemenet avgjør om innsigelsen skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre påkrevde 

endringer i kommuneplanens arealdel. Departementet står da fritt til å gjøre nye vurderinger av 

begge områdene. Departementets vedtak kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 11-

16. Alternativt vedtak: 

1. Ringerike kommune vedtar at område B31 (boliger Kvernvollen Veme) og område F2 

(fritidboliger Smørhølkollen) tas inn i kommuneplanens arealdel. 

2. Ringerike kommune sender kommuneplanens arealdel til endelig avgjørelse til 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. plan- og bygningsloven §§ 5-6 jf. 11-

16. 

 

Rådmannens vurdering 

Det ble i meklingsmøte enighet om at innsigelsen trekkes under forutsetning om at det blir 

vedtatt at F2 tas ut av planen og B31 tas inn i planen. Rådmannen anbefaler vedtak i tråd med 

meklingsresultatet.  

 

 

 

Vedlegg 

Endring av kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 - protokoll fra meklingsmøte 

12.06.2020 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.07.2020 



- 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Ass. rådmann: Terje Dahlen 

Konst. avd. leder: Katrine Kammerud 

saksbehandler: Katrine Kammerud 
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Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til endring av kommuneplanens 
arealdel for perioden 2019-2030 

Ringerike kommune har oversendt forslag til endring av kommuneplanens arealdel for i alt 
fire områder. Slik vi vurderer forslagene bryter forslaget om fritidsbebyggelse ved 
Smørhølkollen og boligbebyggelse ved Veme regionale og nasjonale føringer for 
arealforvaltningen. Fritidsbebyggelse ved Smørhølkollen vil bryte opp et sammenhengende 
naturområde og grenser til et naturreservat med uberørt natur. Forslaget er ikke i tråd med 
føringene for fritidsbebyggelse i regional plan for areal og transport. Boligbebyggelse ved 
Veme bygger ikke opp under nasjonale og regionale føringer for samordnet areal og 
transportplanlegging med blant annet mål om kompakte byer og tettsteder. Videre er 
området støyutsatt og har ikke trygg skolevei. Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse til 
forslag om boligbebyggelse ved Veme (B31) og fritidsbebyggelse ved Smørhølkollen (F2).  
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 23. mai 2019 med forslag til endring av kommuneplanens arealdel for perioden 
2019-2030. Endringen omfatter i alt fire byggeområder som i dag er avsatt til LNF-områder. 
 
Det går frem av oversendelsen at bakgrunnen for ønsket om å endre arealdelen er innspill i 
forbindelse med sluttbehandlingen av kommuneplanen i møte 31. januar 2019 hvor det ble fattet 
vedtak om at rådmannen skulle starte opp en prosess med å endre planen for i alt fire områder. 
Dette er innspill som tidligere er tatt ut av forslaget og som ikke har vært utlagt til offentlig ettersyn. 
 
Fylkesmannen har i brev av 29. april 2019 kommet med uttalelse til varsel om oppstart og forslag til 
planprogram. Her skrev vi at vi først og fremst anbefalte Ringerike kommune om å avvente 
rullering/endring av kommuneplanen. Etter en lang prosess ble dagens arealdel vedtatt i januar 
2019. Til høsten er det kommunevalg og nytt kommunestyre skal innen ett år vedta en planstrategi 
hvor behovet for planer i den nye kommunestyreperioden skal vurderes. Vi mente det var naturlig å 
avvente rulleringen til det nye kommunestyret er satt og behovet for rullering er vurdert i 
forbindelse med planstrategien. 
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Når det gjaldt de fire områdene frarådet vi forslaget om fritidsbebyggelse ved Smørhølkollen, 
masseuttak ved Gravlimoen og boligbebyggelse ved Veme/Kvernvollen. Utvidelse av 
næringsområdet ved Geiteryggen mente vi kunne aksepteres under forutsetning av at 
vegetasjonsbeltet og allmenne interesser langs vassdraget i vest ble ivaretatt.   
 
Med bakgrunn i det som fremkommer i konsekvensutredningen og planbeskrivelsen av de ulike 
forslagene under høringen, viste vi til at vi ville vurdere å fremme innsigelse til forslagene med 
bakgrunn i nasjonale og viktige regionale føringer for planleggingen. 
 

Fylkesmannens kommentarer 

Etter en gjennomgang av forslagene er det først og fremst forslaget om å åpne opp for et nytt 
område med fritidsbebyggelse på 430 daa ved Smørhølkollen og forslag om utvidelse av dagens 
boligfelt i retning jernbanen ved Veme som vi har merknader til. 
 
Vi vil likevel presisere at vi mener det er uheldig å åpne opp for et nytt masseuttak ved Gravlimoen 
av hensyn til landskap, landbruk og trafikksikkerhet. Når det gjelder den foreslåtte utvidelsen av 
næringsområdet ved Geiteryggen er det i dag store arealer innenfor vedtatt byggeområde som bør 
utnyttes bedre før det åpnes opp for nye arealer. Videre ser det ut til at noen boligtomter langs 
Hensmoveien nærmest blir omringet av næringsarealer. Ringerike kommune må som plan- og 
bygningsmyndighet vurdere kvaliteten på disse boligtomtene. Fylkesmannen vil komme tilbake til 
problemstillingene om arealdisponeringen og utviklingen av disse områdene i forbindelse med 
utarbeidelse av reguleringsplan. 
 

Fritidsbebyggelse ved Smørhølkollen (F2) 

Det går frem av konsekvensutredningen at arealet som er foreslått er på 430 daa og at det vurderes 
oppføring av 20-30 hytter. Det foreslåtte hyttefeltet ligger ca 3,5 km nordøst for Nes sentrum ca. 550 
moh. Området har ingen eksisterende infrastruktur utover grusvei inn til området og ligger ikke i 
tilknytning til eksisterende hytteområder. Forslaget innebærer inngrep i et relativt urørt 
naturområde og grenser til et naturreservat. 
 
Forslag om hyttefelt ved Smørhølkollen bygger ikke opp under satsningsområdene for 
hytteutbygging i kommunen som i stor grad er styrt til Ådalsfjella. Her er det vedtatt egen 
kommunedelplan. Fylkesmannen mener det er svært uheldig å åpne opp for et nytt hytteområde 
ved Smørhølkollen både ut fra vedtatte føringer og strategier for hytteutviklingen, men også ut fra 
hensynet til uberørte natur- og friluftsområder. Store deler av utbyggingsområdet består også av 
myr. 
 
Videre grenser det foreslåtte hyttefeltet til Selsjøen naturreservat i øst. Naturreservatet ble opprettet 
i 2013 og formålet med vern av dette området er å bevare et stort og forholdsvis urørt skogsområde 
med gammel naturbarskog med særlig verdi for biologisk mangfold. Et nytt hyttefelt på grensen til 
reservatet vil få virkninger på dette naturområdet. Ved å åpne opp for hyttefelt her vil dette legge 
ytterligere press for nye hyttefelt. Dette mener vi er uheldig utvikling for området. 
 
Vi viser til Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet fra 2015 hvor det 
er en arealpolitisk føring at det skal legges til rette for en bærekraftig politikk for fritidsboliger, der 
fritidsboliger lokaliseres og utformes slik at hensyn til allment friluftsliv, landskap, estetikk, 
energibruk, kulturminner og naturmangfold ivaretas, og der landskapsanalyser danner grunnlag for 
planene. Videre legger vi vekt på Regional plan for areal og transport i Buskerud fra 2018 hvor det er 
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vedtatt strategier for hytteutviklingen i fylket. Her er en viktig føring at nye hytter skal prioriteres ved 
fortetting og utvidelse av etablerte områder før det åpnes opp for utbygging av nye områder.  
 
Vi viser også til nasjonale føringer om naturmangfold. I Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet – Norsk 
handlingsplan for naturmangfold fra 2015 går det frem at arealendringer er den største negative 
påvirkningen på natur i Norge i dag. Dette samsvarer med rapporten fra naturpanelet (IPBES) om 
verdens naturtilstand som ble lagt frem 6. mai 2019. Her går det frem at en av de viktigste truslene 
mot biologisk mangfold er at vi bygger ned arealene hvor artene lever. Som følge av nedbyggingen 
akselererer tapet av naturmangfold. Tapet av natur vurderes nå som en like stor trussel som 
klimaendringene.  Regjeringen vil arbeide for at naturhensyn fortsatt blir innarbeidet og vektlagt i 
relevante arealbeslutninger. Som et viktig prinsipp står det i naturmangfoldmeldingen at dersom 
viktige naturverdier står i fare for å bli forringet eller ødelagt, er den foretrukne løsning i 
utgangspunktet å velge en annen lokalisering for tiltaket. 
 
Om myr står det at regjeringen vil styrke vektleggingen av hensynet til våtmark, inkludert myr. I 
Norge er minst en tredjedel av myrene under skoggrensen drenert de siste hundre år. Utover viktige 
landskaps- og friluftsverdier som ofte er knyttet til disse områdene er myra viktig for 
naturmangfoldet, som flomdemper, rensing av vann og som karbonlager. Det er derfor viktig å 
ivareta de gjenværende myrområdene.  
 
Vi viser også til rundskriv T-2/16 Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet – 
klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis, datert 9. januar 2017. Her går det frem at 
innsigelse i utgangspunktet skal brukes der kommunen legger ut arealer til en bruk som er i strid 
med nasjonale og viktige regionale interesser på miljøområdet. 
 
På bakgrunn av ovennevnte forhold fremmer vi innsigelse til området F2 på grunn av konflikt med 
nasjonale og regionale føringer knyttet til forvaltning av viktige natur-, landskap- og 
friluftslivsområder. Vi ber om at området tilbakeføres til LNFR-områder i tråd med gjeldende 
kommuneplan. 
 

Boligbebyggelse ved Veme (B31) 

Det er foreslått en utvidelse av dagens byggeområde ved Veme på ca. 11 daa i retning jernbanen. 
Veme er et lite tettsted som ligger langs riksveg 7 ca. 1 mil utenfor Hønefoss by i retning Sokna. Det 
går frem av konsekvensutredningen at området ikke er et satsningsområde for boligvekst og ikke i 
tråd med samfunnsdelen. Det er manglende kommunal infrastruktur på avløp, manglende trygge 
skoleveier og sammenhengende gang- og sykkelveg mot Hønefoss. I tillegg er området støyutsatt. 
 
I gjeldende kommuneplan er det satt av store arealer til boligbebyggelse som sammen med 
fortetting og transformasjon av eksisterende byggeområder svarer ut boligbehovet i lang tid 
fremover. Det viktige fremover er derfor å styre veksten i tråd med nasjonale, regionale og lokale 
føringer. 
 
Vi viser i den sammenheng til Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014, hvor det er mål om at 
utbyggingsmønster og transportsystem skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder. En 
viktig føring her er at potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye 
utbyggingsområder tas i bruk. Nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder. 
Planene bør trekke langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store sammenhengende 
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landbruks-, natur- og friluftsområder. Videre skal veksten i persontransporten i storbyområdene tas 
med kollektivtransport, sykkel og gange. 
 
Vi vil også vise til at det er viktig at kommunen legger til rette for fortetting og transformasjon 
innenfor eksisterende byggesoner og begrenser nye byggeområder utenfor sentrum for å kunne nå 
målsettingen om at Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad. 
Planene om ny Ringeriksbane aktualiserer dette ytterligere. 
 
Fylkesmannen vil vise til at det i gjeldende plan er satt av et areal til boligbebyggelse som ifølge 
konsekvensutredningen gir et potensial for 7 nye boliger samt areal til leilighetsbygg. Videre er Veme 
et bilbasert område og ikke et satsningsområde for boligbebyggelse. Den foreslåtte utvidelsen vil 
bygge ned et naturlig grøntområde som trolig skjermer boligbebyggelsen fra støy fra jernbanen. Vi 
mener det er svært uheldig å legge til rette for ytterligere boligbebyggelse her.  
 
Av hensyn til nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale 
føringer for å redusere klimagassutslippene fremmer Fylkesmannen innsigelse til områdene B31 
ved Veme. Vi ber om at området tilbakeføres til LNFR-områder i tråd med gjeldende kommuneplan. 
 
Vi viser til rundskriv T-2/16 Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet – 
klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis, datert 9. januar 2017. Her går det frem at 
innsigelse skal vurderes ved avvik fra Statlig planretningslinje for bolig-, areal- og 
transportplanlegging. 
 
Til slutt vil vi vise til at vi ikke kan se at det er foretatt noen vurdering etter prinsippene for offentlig 
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven. For utenforliggende virksomhet som kan medføre 
skade inn i et verneområde må tiltaket også vurderes etter § 49. I utgangspunktet burde denne 
vurderingen fulgt med høringsdokumentene. Før endelig vedtak må kommunen derfor vurdere 
forslagene konkret i forhold til hver enkelt paragraf i §§ 8-12 i tråd med lovens krav. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Gunhild Dalaker Tuseth (e.f.) 
avdelingsdirektør 
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seksjonsleder 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4425-64  Arkiv: PLN 440  

 

Sak: 23/20 

 

Saksprotokoll - 440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
Saken utsettes til det er gjennomført befaring. 

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 16.06.2020: 

 

Hans-Petter (Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes til det er gjennomført befaring.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Aasens (Sp) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

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.  
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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. 
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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.  

 

 

 

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 
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1. gangsbehandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning 19.08.2019, sak 47/19
1. gangsbehandling i Strategi og plan 27.08.2019, sak 22/19
Høring og offentlig ettersyn 31.08.2019 – 1 4.10.2019 .
2. gangsbehandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak BHNR
2. gangsbehandling i formannskapet 2 DATO , sak BHNR
Vedtak i kommunestyret DATO , sak BHNR

Endringsliste:
Nr. Endring Dato Sign.
01 Satt inn i ny mal og revidert/språkvasket av Ringerike kommune 03.07.2019 ÅL
02 Mindre rettelser forslagsstiller §2.1, §2.2, §2.5 03.07.2019 OAH
03 Takterrasser, parkering eget formål. 22.07.2019 OAH
04 Feltnavn reguleringsformål, svalganger. 08.01.2020 OAH
05 §1.2 istandsettelse Bakkeveien, §2.5 uteoppholdsareal 30% på terrasser 30.04.2020 OAH

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

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

Feltnavn

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.
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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.
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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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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 - 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.  
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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 – 
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«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
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Seksjonsleder
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Saksbehandler/telefon :
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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. 



Ringerike Kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks L23, sentrum
3502 Hønefoss
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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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Saksnr L7 /4425-29 detaljregulering
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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.
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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.



BAKKEVEIEN 7 - TRAFI KKANALYSE 7

http://projects.cowiportal.com/ps/A134763/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse, Bakkeveien 7.docx

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.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

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. 
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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 
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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 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

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 .



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/313-55  Arkiv: PLN 444  

 

Sak: 57/20 

 

Saksprotokoll - 444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. 3007_444 Detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg vedtas. 

 

2. De deler av 305 Vestsiden pukkverk vedtatt 15.12.2005, som blir berørt av ny plan 

oppheves. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 17.08.2020: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forsalg til 2 nye punkter: 

«Nytt pkt. 3 Anleggsvolumets avgrensning, inkludert sikkerhetssoner, skal inntas i 

reguleringsplankartet. 

Nytt pkt. 4 Anleggsvolumet skal matrikuleres».  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

formannskapet. 

Et enstemmig HMA vedtok Braatens (Sp) forslag følger saken. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

Kommunestyret 

 

 

SAKSFRAMLEGG 

 

Arkivsaksnr.: 18/313-53   Arkiv: PLN 444  

 

 

444 Detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg - 2. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 3007_444 Detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg vedtas. 

 

2. De deler av 305 Vestsiden pukkverk vedtatt 15.12.2005, som blir berørt av ny plan 

oppheves. 

 

 

  

 

Sammendrag 

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

lagerformål. Planforslaget åpner opp for at det kan etableres datalager i fjellanlegget. 

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

reguleringsbestemmelsene satt begrensninger for virksomhet som genererer mye trafikk. 

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

på 3000 m2.  

 

Fjellanlegget ble etablert mellom 1973 og 1982 og består av to under underjordiske 

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

siden det ble kjøpt av tiltakshaver i 2012. 

 

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

pukkforekomstene i området. Forekomstene er regulert i 305 Vestsiden pukkverk, og 

tilgrensende plan 344 Kilemoen sanduttak. 

 

Rådmannen mener at planforslaget med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse og 

tilhørende utredninger er tilstrekkelig gjennomarbeidet og bør vedtas. 

 

 

Bakgrunn 

Planområdet ligger på Kilemoen. Bakgrunnen for at planarbeider er at forslagstiller å 

tilrettelegge for lager/industri i eksisterende fjellanlegg. Planområdet ligger i et 

industriområde, hvor nærliggende arealer er avsatt til både råstoffutvinning og 

næringsformål i gjeldende kommuneplan.  

 



- 

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

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

plankart vedlegg 2. 

 

 
Bilde 1: Det er kun en inngang som leder inn til begge tunnelene.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

- Det ble varslet oppstart av planarbeidet 23.04.18, med frist for å komme med innspill 

20.05.18 

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

11.11.19 (bh.nr. 73/19) og i Strategi og plan 20.11.19 (bh.nr. 30/19), hvor planforslaget 

ble vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden var fra 

29.11.19 - 17.01.20.  

 

 

Beskrivelse av saken  

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 9. 

 

Nøkkelopplysninger 

 

Forslagstiller  

 

 

Vault AS/ Gaute Solheim  

Fagkyndig  Feste Nordøst AS/Petter Hermansen og Helge Bakke  

Eieropplysninger  Asle Oppen  

Landbrukseiendom – skogbruk  

Vault AS  

Atkomstvei, parkeringsplass og tunnelåpning for 

fjellhallen  

Asle Oppen  

Tekniske anlegg for fjellhallen  

Viken fylkeskommune  

fv. 2872 (tidligere fv. 172) – Vestre Ådal  

Gnr. 52, bnr. 4  

 

Gnr. 52, bnr. 8  

 

 

Gnr. 52, bnr. 10, 

11 og 12.  

Gnr. 2172, bnr. 1. 

Arealstørrelse  Totalt er planområdet på 130,4 daa  



- 

Arealformål  Kombinert formål – industri/lager (vertikalnivå 1)  

Kombinert formål – industri/lager/energianlegg 

(vertikalnivå 2)  

Veg – privat  

Veg – offentlig  

Annen veigrunn  

Grønnstruktur – vegetasjonsskjerm  

LNF – skogbruk  

59,5 daa  

4,4 daa  

 

0,5 daa  

1,6 daa  

1,2 daa  

14,3 daa  

48,9 daa 

Parkering  

Arbeidsplasser  

Bil – 0,2 parkeringsplasser pr. 100 m2 bruksareal (BRA)  

Planlegges for 4 arbeidsplasser  

Plantype  Detaljregulering  

Planforslag  Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart målestokk 1:2000  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

 

Følgende endring er gjort i planforslaget etter 1. gangsbehandling:  

- § 3.1.1 annet ledd, siste setning er fjernet: «Det kan tillates lagervirksomhet som 

nevnt i første ledd som generere større trafikk enn 9 ÅDT når krysset fv.2872 x E16 

er utbedret». Setningen er fjernet grunnet innsigelse fra Statens vegvesen. 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 29.11.19 - 17.01.20. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5. 

 

Innsigelser 

Statens Vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. Innsigelsen ble 

fremmet grunnet reguleringsbestemmelse § 3.1.1 annet ledd siste setning, som åpner opp 

for mer trafikk enn 9 ÅDT når krysset fv.2872 x E16 er utbedret. 

 

Statens vegvesen begrunner innsigelsen med følgende: «Vi kan imidlertid ikke akseptere 

bestemmelsen § 3.1.1 som åpner for mer trafikk når krysset med E16 er utbedret, uten at 

denne utbedringen eller trafikkøkningen er klarere definert eller dokumentert. Vi krever at 

siste setning i bestemmelsen § 3.1.1 avsnitt to strykes. Hvis det skal tillates mer trafikk fra 

området f.eks. etter at det eventuelt er etablert et planskilt kryss med E16, må det da likevel 

forutsettes nye trafikkberegninger som dokumenterer virkninger av trafikken og med 

eventuelle behov for tiltak.» 

 

 

Med den reviderte reguleringsbestemmelsen er innsigelsen nå trukket, og kommunestyret 

kan dermed vedta reguleringsplanen.   

 

Fra 1.01.20 ble fylkesveiene i Ringerike kommune Viken fylkeskommune sitt 

ansvarsområdet. I vedlegg 8 bekrefter Viken fylkeskommune at innsigelsen er trukket.  
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Gjeldende reguleringsplan  

I gjeldende reguleringsplan, 308 Vestsiden pukkverk, er området over fjellanlegget regulert 

til landbruksområde, mens atkomst og parkeringsplass er regulert til spesialområde – 

sivilforsvarsanlegg. Selve fjellanlegget er uregulert. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Samfunnsdelen  

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

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

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

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

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

 

Arealdel  

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

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

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

spesialområde - sivilforsvarsanlegg.  

 

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

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

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

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

reguleringsplan. 

 

 

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 Strategi og 

plan jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Mål 9 Industri, innovasjon og infrastruktur 

Fjellanlegget representerer i dag en ubenyttet ressurs. Å finne ny bruk til eksisterende 

anlegg (gjenbruk) er generelt bærekraftig.  

 

Mål 13 Stoppe klimaendringene (og mål 16 fred, rettferdighet og velfungerende 

institusjoner)  

Videre er det slik at samfunnsutviklingen har behov for lagerkapasitet for ulike formål, blant 

annet datalagring. Datalagring er i seg selv svært energikrevende, men må ses i 

sammenheng med den generelle samfunnsutviklingen som medfører stadig økt 

datakommunikasjon. En konsekvens av denne utviklingen er mindre behov for fysiske 

reiser. En annen konsekvens er økt/endret kontakt mellom ulike land/verdensdeler. Begge 

disse konsekvensene bygger opp under FN`s bærekraftmål, henholdsvis reduksjon av 

klimautslipp og fred/rettferdighet/internasjonalt samarbeid. En negativ konsekvens er økt 
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sårbarhet mot terror og sabotasje. Lagring i et fjellanlegg representerer i så måte en 

lagringsmulighet som gir høy grad av sikkerhet mot dette. 

 

 

Rådmannens vurdering 

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

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

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

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

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

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

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

arealbegrensing og grenser for tillatt støynivåer. 

 

Innkommende høringsuttalelser  

Omfanget av høringsuttalelser er beskjedent. Det har kun blitt gjort endringer i 

planmaterialet for å imøtekomme Statens vegvesen/Viken fylkeskommune sin innsigelse.  

 

Forholdet til overordna planer  

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

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

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

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

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

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

målene i kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Utredningsplikt  

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

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

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

 

Støy  

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

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

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

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

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

skal verifiseres i første del av driftsperioden. 

 

Rømningsvei 

Rømningsveier vil bli avklart i byggesaken og prosjektering av anlegget, innenfor det 

reguleringsbestemmelsene tillater. Rømningsveier vil avhenge av det konkrete tiltaket, og vil 

ikke være mulig å svare på i reguleringsplanen. På nærende tidspunkt er det rømningsveier 

tilpasset det tidligere sivilforsvarsanlegget. Disse er intakte og dimensjonert for et relativt 

stort antall personer, sannsynligvis flere personer enn det vil bære behov for ved ny bruk. 

 

Forslagstiller informerer om at primært må man gå ut i fra at en potensiell bruk av 

fjellanlegget som tilfluktsrom vil utgå. Det kan likevel tenkes at anlegget kan fylle en 

funksjon som tilfluktsrom i gitte tilfeller.  

 

 

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

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

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

arbeidsplasser, og framtidig lokal og regional utvikling.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas.  

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart, vertikalnivå 1 og 2 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse med ROS- analyse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer 

6. Høringsuttalelser 

7. Trafikkanlayse  

8. Tilbaketrekking av innsigelse, Viken Fylkeskommune og Statens vegvesen 

9. Saksfremlegg til 1. gangsbehandling av planforslaget 

10. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.07.2020 

 

 Tore Isaksen 
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Saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen, medsaksbehandler: Halvard Fiskevold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





52'12

52'11

52'10

52'8

59486 m2

I/L1

52'12

52'11

52'10

52'8

I/L1/E1

SKV2

H140_2

14271m2

4389 m2

48929 m2

7,0m
7,0m

27,5m

GV1

H370_1

H140_1

H370_2
o_SKV1

LSK1

6m x 110m

R=14

R=12

6m x 110m

o_SVG2

SVG4
SVG3

o_SVG1

#1

#2

#3

#4

#5

#6

SAKNR.

DETALJREGULERING FOR:

1. Bebyggelse og anlegg

SIGN. DATO

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER
Vestsiden fjellanlegg

RINGERIKE KOMMUNE
Miljø og arealforvaltning

TEGNFORKLARING

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

3. Grønnstruktur

PBL § 12-6 Hensynssoner

PBL § 12-5 Arealformål
Linjesymboler

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN:

Reguleringsavdeling
Miljø og arealforvaltning

PBL § 12-7 Områdebestemmelser

2. GANGS BEHANDLING

Feste NordØst AS

Eierform

PLAN ID:

3007_444

MÅLESTOKK: 1:1000 (A0)

Forslagstiller:
Vault AS

Areal planområde = 70.887 daa

5. Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift

Vertikalnivå 1 - under bakken



Mal sist revidert 13 .0 9 .2018

RI N G E RI KE KOM M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

REGU LERI N GSBESTEM MELSER
3007 _ 444 Detaljregulering for

Vestsiden fjellanlegg

Utarbeidet av Feste Nordøst a/s 1 9.1 2 .1 8 .
Sist revidert 29 .0 5.20 .

1 . gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning 11.11.19 , sak 73/19
1. gangsbehandling i Strategi og plan 20.11.19, sak 30/19
Høring og offentlig ettersyn 29.11.19 - 17.01.20
2 . gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak BHNR
2. gangsbehandling i formannskapet 2 DATO , sak BHNR
Vedtak i kommunestyret DATO , sak BHNR

Endringsliste:
Nr. E ndring D ato S ign .
01

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

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

1. Bebyggelse og anlegg .

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

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

2. Samferdselsanl egg og teknisk infrastruktur

- Veg, offentlig (o_ S KV1)

- Veg, privat ( SK V1)

- Annen veggrunn

3. Grønnstruktur

- Veg etasjonsskjerm ( G V1)

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

- Skogbruk (LSK1)

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

- Sikringssone - frisikt ( H140_1 )

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

§ 1 Rekkefølgebestemmelser

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

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

Formålsbestemmelser

§ 2 Fellesbestemmelser

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

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

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

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

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

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

§ 2.3 Miljøkvalitet (§ 12 - 7 nr. 3)

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

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

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

Avvikling av tungtrafikk i anleggsperioden skal beskrives i søknad om tiltak.

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

§ 3.1 Bebygge lse og anlegg

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

Formålet er begrenset til datalager og/eller lager som maksimalt kan medføre en trafikk på
9 ÅDT.

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

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

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

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

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

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

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

§ 4.1 Kjøreveg (o_ S KV1 )
Kjøreveg merket o_ S KV1 er eksisterende fylkesvei 28 72 (Vestre Ådal). o _ S KV1 tillates utbedret
med større svingradier i avkjørsel til SK V2 .

§ 4.2 Kjøreveg ( SK V2 )
Kjøreveg merket SK V2 er eksisterende, privat atkomstvei til fjellanlegget. SK V 2 tillates utbedret
med større svingradier i avkjørsel til o_ S KV1 (fv. 28 72).
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§ 4.3 Annen veggrunn (SVG1 - 4)
Annen veggrunn er sideareal til fv. 28 72 og SK V 2 , og kan benyttes til grøfter, skjæring, fylling
og snøopplag.

§ 5 Grønnstruktur (§ 1 2 - 5 nr.3)

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

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

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

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

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

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

§ 8 Bestemmelser til bestemmelsesområder

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

Samtlige bestemmelsesområder kan gjerdes inn, jf. bestemmelse § 2.2.2.



DETALJ REGU LERI N G FOR
VESTSI DEN FJELLAN LEGG

Plan ID 3007 _444

Planbeskrivelse med ROS - analyse

Ringerike kommune

Tunnelåpningen på fjellanlegget.

Plankartet er datert 19 . 1 2 .201 8, revidert 20.02.2019
Bestemmelsene er da tert 19 . 1 2 .201 8, revidert 29 .0 5.2020
Planbeskrivelse er datert 19 . 1 2 .201 8, revidert 30 .0 8 .2019



Detaljreguleringsplan for Vestsiden fjellanlegg. Planbeskrivelse

Ringe rike kommune Feste NordØst AS

1

INNHOLDSFORTEGNELSE

1 . INNLEDNING ................................ ................................ ................................ ...... 2
1.1. Bakgrunn og formål ................................ ................................ ........................ 2
1.2. Innhold og detaljeringsgrad i planarbeidet ................................ ............................ 2
1.3. Forslagsstiller/tiltakshaver ................................ ................................ ............... 2
1.4. Planlegger/konsulent ................................ ................................ ..................... 2

2. BESKRIVELSE AV OMRÅDET ................................ ................................ ................... 3
2.1. Beliggenhet ................................ ................................ ................................ . 3
2.2. Eiendomsforhold ................................ ................................ ........................... 3
2.3. Plangrunnlaget ................................ ................................ ............................. 3

3. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING ................................ ................................ ............ 6
3.1. Kunngjøring av igan gsatt planarbeid ................................ ................................ ... 6
3.2. Sammendrag av forhåndsuttalelser med forslagsstillers kommentar ............................. 6
3.3. Medvirkning under planutarbeidelsen ................................ ................................ .. 7

4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET ................................ ................................ .......... 8
4.1. Reguleringsformål ................................ ................................ .......................... 8

5. VIRKNINGER FOR MILJØ OG SAMFUNN ................................ ................................ .... 1 2
5.1. Pukk - og grusforekomster ................................ ................................ .............. 12
5.2. Trafikk ................................ ................................ ................................ ..... 13
5.3. Vann , avløp og overvannshåndtering ................................ ................................ . 13
5.4. Friluftsliv ................................ ................................ ................................ .. 14
5.5. Støy ................................ ................................ ................................ ......... 15
5.6. Naturbasert sårbarhet. ................................ ................................ .................. 15
5.7. Naturmiljø og biologisk mangfold ................................ ................................ ..... 15
5.8. ROS - analyse ................................ ................................ ............................... 16
5.8.1. Metode og forutsetninger ................................ ................................ ............... 16
5.8.2. Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak ................................ ....................... 18



Detaljreguleringsplan for Vestsiden fjellanlegg. Planbeskrivelse

Ringe rike kommune Feste NordØst AS

2

1. I N N LEDNI N G

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Eiendomsforhold
Plano mrådet omfatter følgende eiendommer:

- Gnr. 52, bnr. 4. Landbrukseiendom – skogbruk.
- Gnr. 52, bnr. 8. Atkomstvei, parkeringsplass og tunnelåpning for fjellhallen.
- Gnr. 5 2, bnr. 10, 11 og 12. Tekniske anlegg for fjellhallen.
- Gnr. 2172, bnr. 1. f v. 28 72 – Vestre Ådal.

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Sammendrag av forhåndsuttalelser med forslagsstillers kommentar

Offentlige myndigheter:

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

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

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

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

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

Forslagsstillers kommentar:
Uttalelsen tas til orientering .

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

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

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

Innsigelse kan måtte påregnes.

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

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

Planforslaget vil ikke åpne for støyømfintlig bebygge lse.

Kommunale instanser :

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

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

3.3. Medvirkning under planutarbeidelsen

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

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

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

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

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

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

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

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

På vestre kant av fylkesvegen er det i hovedsak eksisterende veisituasjon som er regulert. Grensa mellom
kjøreveg og annet veiareal følger veikant i grunnlagskartet. Yttergrensa for annet veiareal følger eksisterende
eiendomsgrense mot vei en, med unntak av et parti på hver side av avkjørselen der eiendomsgrensa går helt inn
mot veikant. Her er annet veiareal lagt noe ut fra veikant, slik at det sammenfalle r med areal som medgår til
veigrøft. Avkjørselen fra V1 er dimensjonert med svingradie r for lastebil. Det innebærer at reguleringsplanen
gir en mulighet til å utbedre dagens avkjørsel dersom det viser seg at den er for trang (jf. vedlegg nr.3).
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Samferdselsanlegg – privat veg ( SK V1 - 2 ):
SK V1 - 2 er regulert i samsvar med 5 meter kjørefeltbredde . Annet veiareal langs SK V1 - 2 følger
eiendomsgrenser.

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

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

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

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

D etaljert oversikt over reguleringsformål og hensynssoner framgår av tabel len under :

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

kode
Areal

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

I/L 1 1 826 59 , 5 daa

Kombinert formål –
Industri/lager /energianleg g
(vertikalnivå 2)

I/L /E 1 1826 4,4 daa

Sum (vertikalnivå 2) 4,4 daa

Samferdselsanlegg og tekn. infrastr. Veg - privat SK V 2 201 1 0, 5 daa

Veg - offentlig o_ S KV 1 2011 1, 6 daa
Annen veigrun n 201 9 1 , 2 daa

Sum 3 , 3 daa

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

Sum 14,3 daa

LNF Skogbruk LSK 1 5112 4 8 , 9 daa

SUM 4 8 , 9 daa

Samlet areal (vertikalnivå 2) 70 , 9 daa
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Figur 4. 4 : Hensynssoner i planforslaget
Hensynsso ne Benevnelse SOSI -

kode
Areal

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

Sum

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

Sum

Samlet areal

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

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

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

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

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

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

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

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

Planforslaget medfører ikke at det blir vanskelig å utnytte mineralforekomster av nasjonal og regional
betydning. Forutsetningene for å utnytte ressursen vil bli tilsvarende som i gjel dende reguleringsplan.
Planforslaget medfører ikke båndlegging av en ressurs der det er iverksatt uttak. Graden av
båndlegging vil være tilsvarende som i gjeldende reguleringsplan.
Planforslaget (tiltaket) vil ikke påvirke framtidig utnyttelse av ressurs en på noen annen måte enn i
gjeldende reguleringsplan.

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

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

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

5.3. Vann , avløp og overvannshåndtering

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

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

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

Overvannshåndtering :

Figur nr.5.1: Utsnitt fra
grus - og pukkdatabasen,
NGU. Kartet viser at
området I/L/E 1 ligger på
sikker grusforekomst.
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Mesteparten av planområdet består av en bratt, østvendt og skogkledt li (delområde LSK 1) med liten
overdekning av løsmasser og mye fjell i dagen. Dette området har liten kapasitet når det gjelder infiltrasjon av
overvann. Overvannet vil i hovedsak renne ned skråningen og treffe den flate grusmoen der område I/L/E 1
ligger. Grusmoen har stor infiltrasjonskapasitet.

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

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

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

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

Figur nr.5. 2 : Kartet viser
området i O ppenåsen og
Heggen som i kom munens
friluftskartlegging er
kategorisert som A -
område.
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På bakgrunn av dette er vurderingen at planforslaget ikke vil redusere friluftlivskvalitete ne i området.

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

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

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

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

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

Hjemmel Tema Vurdering
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig .

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

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet
belastning

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

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal
bæres av tiltakshaver

Ikke releva nt. Ingen miljøforringelse.

§12 Miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder

Ikke relevant
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5.8. ROS - analyse

5.8.1. Metode og forutsetninger

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

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

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:

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

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

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

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

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

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

Personsk ade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning
med mer.

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

drift. Kan føre til mindre skader
der som ikke det finnes
reservesystem.

3. Betydelig/ kritisk Behandlingskrevende
skader

Omfattende skader,
regionale konsekvenser
med restitusjonstid < 1 år

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

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

Alvorlige skader, regionale
konsekvenser med
restitusjonstid > 1 år

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

5. Svært alvorlig/
katastrofal

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

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

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

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

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

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre
alvorlig

3. Betydelig/
kritisk

4. Alvorlig/
farlig

5. Svært
alvorlig /
katastrofalt

5. Svært sannsynlig/
kontinuerlig

4. Meget sannsynlig/
periodevis

3. Sannsynlig/ flere
enkelttilfeller

2. Mindre sannsynlig/
kjenner tilfeller

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

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

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

Natur - og miljøforhold

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

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

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

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

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

år , men området er ikke spesielt
nedbørutsatt.

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

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

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

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

landskapsbilde
Nei

Menneskeskapte forhold

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

14. Vei, bru, knutepunkt Nei

15. Havn, kaianlegg Nei
16. Sykehus/ - hjem, ki rke Nei

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

18. Kraftforsyning Nei
19. Vannforsyning Nei

20. Forsvarsområde Nei
21. Tilfluktsrom Nei

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

Forurensningskilder . Berøres planområdet av:

25. Akutt forurensning Nei
26. Permanent forurensning Nei

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

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

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

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

Nei

34. Avfallsbehandling Nei
35. Oljekatastrofeområde Nei

Medfører planen/tiltaket:

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

37. Støy og støv fra trafikk Nei

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

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

(kjemikalier/eksplosiver osv . )
Nei

Transport. Er det risiko for:

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

42. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

Nei

Trafikksikkerhet

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

44. Ulykke med gående/syklende Nei

45. Andre ulykkespunkter Nei
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Andre forhold

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

Ja 1 3 Anlegget kan være et potensielt
terrormål.

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

Ja 1 3 Eksisterende høyspentlinjer gjennom
planområdet .

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

Nei

49. Naturlige terrengformasjoner som
utgjør spesiell fare (stup et c . )

Nei

50. Gruver, åpne sjakter, steintipper
etc.

Nei

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring

51. Ulykker ved
anleggsgjennomføring

Nei

52. Skolebarn ferdes gjennom
planområdet

Nei

Endelig risikovurdering :

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

Oppsummering:

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre
alvorlig

3. Betydelig/
kritisk

4. Alvorlig/
farlig

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt

5. Svært sannsynlig/
kontinuerlig

27, 32

4. Meget sannsynlig/
periodevis

3. Sannsynlig/ flere
enkelttilfeller

38

2. Mindre sannsynlig/
kjenner tilfeller

36 17

1 Lite sannsynlig/
ingen tilf eller

43, 46, 47 41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



VURDERING AV UTTALELSER VED
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Plan ID: 3 007 _ 444

Detaljregulering for Vestsiden Fjellanlegg

Liste over uttalelser

Nr . Navn Dato

Offentlige myndigheter
1 Statens vegvesen, Region sør 12.12.19
2 Forsvarsbygg 06.01.20
3 Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) 07 .0 1 . 20
4 Fylkesmannen i Oslo og Viken 14.01.20
5 Fylkesmannen i Oslo og Viken – samordnet statlig 14.01.20
6 Direktoratet for mineralforvaltning 1 6.01.20

Private uttaleparter:
6 Asle Oppen 1 6 .0 1 . 20

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens
kommentar

Offentlige myndigheter:

1. Statens vegvesen, Region
sør, 12 . 12 .1 9 :

Vegvesenet kan akseptere
planforslaget med en begrensning på
tillatt virksomhet som generere r
maksimalt 9 ÅDT. Å tillate
virksomhet som generere mer trafikk
enn dette vil kreve en forutgående
trafikkvurdering, selv når
Follumkrysset er utbedret.
Vegvesenet her derfor innsigelse til
bestemmelse § 3.1.1, annet ledd siste
setning: «Det kan tillates
lagervirksomhet som n evnt i første
ledd som genererer større trafikk
enn 9 ÅDT når krysset fv.2872 x E16
er utbedret».

Uttalelsen tas til etterretning.

§ 3.1.1, annet ledd siste
setning fjernes.

Alternativ tilnærmingsmåte for
tiltakshaver er å gjøre en ny
trafikkvurdering i henhold til
veimyndighetens krav når
krysset er utbedret .
Vurderingen knyttes til søknad
om reguleringsendring.

Tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.
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2. Forsvarsbygg, 06.01.2020

Forsvarets arealbruksinteresser blir
ikke berørt av planforslaget .
Fo rsvarsbygg har ikke merknader til
planarbeidet.

Uttalelsen tas til orientering. Tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

3. Norges vassdrags - og
energidirektorat (NVE),
07 .0 1 . 20 :

NVE sender en generell,
standardisert uttalelse der det gjøres
rede for NVE sine ansvarsområder
og NVE sitt generelle
veiledningsmateriell. NVE har
utover dette ikke merknader til
saken.

Uttalelsen tas til orientering.

Planområdet ligger ikke i
nærheten av vassdrag, endrer
ikke grunnvannsnivået, og er i
ingen eller liten gr ad utsatt for
flom, erosjon og skred.
Planforslaget vil derfor ikke få
virkninger for de hensyn NVE
skal ivareta.

Planforslaget legger
opp til lite endringer
på terrengoverflaten,
da virksomheten
hovedsakelig skal
foregå inne i
eksisterende
fjellanlegg.

Ellers tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

4. Fylkesmannen i Oslo og
Viken, 14.01.2020:

Forslaget kommer ikke i konflikt
med nasjonale eller viktige regionale
konflikter som Fylkesmannen er satt
til å ivareta. Fylkesmannen har ut fra
dette ikke me rknader til saken.

Uttalelsen tas til orientering. Tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

5. Fylkesmannen i Oslo og
Viken – samordnet statlig ,
1 4 .0 1 . 2020 :

Fylkesmannen gjør rede for egen
uttalelse, uttalelsen fra Statens
vegvesen og videre saksgang. Det
forutsettes at Ringerike kommune i
samarbeid med Statens vegvesen
finner en løsning på forholdet det er
knyttet innsigelse til.

Uttalelsen tas til etterretning .

Forslagsstillers løsningsforslag
framgår under vurderingen av
uttalelse nr.1.

Tilstrek kelig
kommentert av
forslagstiller.

6. Direktoratet for
mineralforvaltning (DMF) ,
16 .0 1 . 2020 :

I et lengre tidsperspektiv kan
planlagt tiltak medføre en utsatt
mulighet for å utnytte resterende og i
dag ikke regulert ressurs tilknyttet

Uttalelsen tas til orientering.

Gjennomføring av tiltaket vil
skje i dialog med tilstøtende
pukkverk.

Reguleringsplan for
Vestsiden pukkverk
og Kilemoen
sanduttak åpner opp
for masseuttak så
nært fjellanlegget det
er mulig å gå.
Bergressursen over
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forekomsten Vestsiden Pukkverk.

Så fremt utviklingen innenfor
planområdet skjer i dialog med
tilstøtende pukkverk, kan DMF ikke
se at planforslaget medfører konflikt
med framtidig utnyttelse av den
mineralske ressursen som er avsatt i
gjeldende reguleringsplaner.

DMF har i kke andre merknader til
høringen.

fjellanlegget er det
ikke mulig å utnytte
uten å innløse
fjellanlegget.

Private uttaleparter:

7. Asle Oppen , 1 6.01.20 :

Fjellhallen bidrar positivt til vekst,
sysselsetting og økte skatteinntekter
i tråd med Ringerike kommu nes
målsettinger og behov. Det er god
dialog mellom forslagsstiller og
grunneier. Fjellhallen kan åpne for
interessante muligheter og synergier
med eksisterende og framtidig
næringsvirksomhet i området.

Det finnes et lite pumpehus i
området for #6 i plan kartet. Dette
bør tegnes inn i kartet.

Det er feilaktig tegnet inn en liten
bygning på gnr.52, bnr.4, der hvor
atkomstveien kommer inn på
parkeringsplassen på gnr.52, bnr.8.
Denne bygningen bør fjernes fra
grunnlagskartet / matrikkelen.

Oppen ønsker so m grunneier at det
opprettes / fradeles en
anleggseiendom for fjellanlegget, og
ber om at rekkefølgebestemmelser
som sikrer dette blir vurdert.

Oppen forutsetter som grunneier at
sikkerhetssonen mot (avstanden til)
fjellanlegget, som ligger til grunn for
gjeldende reguleringsplan for
Vestsiden Pukkverk, er tilstrekkelig.

Uttalelsen tas til etterretning.

Det er positivt at Oppen som
grunneier påpeker feil knyttet
til bygninger i grunnlagskartet.
Det forutsettes at Ringerike
kommune følger opp de
påpekte feilene i dialog med
grunneier.

Opprettelse av en egen
anleggseiendom for
fjellanlegget handler om det
privatrettslige forholdet
mellom grunneier og
tiltakshaver / eier av anlegget.
Anleggseiendom vil kunne
være en ryddig og
hensiktsmessig framgangsmåte
med tanke på å etablere mest
mulig tydelige
eiendomsforhold for
framtiden. Innspillet foreslås
alternativt fulgt opp i dialog
mellom tiltakshaver og
grunneier. Det er imidlertid
ikke hensiktsmessig å låse den
framtidige eierorganiseringen
til en bestemt fr amgangsmåte
gjennom rekkefølge -
bestemmelser.

Gjennomføring av det
planlagte tiltaket vil skje i
løpende dialog med både
driver av pukkverk og
grunneier. Dette omfatter også

Bygg og anlegg som
ikke eies av Oppen
b ør fradeles på egne
matrikkelenheter.
Dette er forslagstiller
sitt ansvar å følge
opp.

I r eguleringsplankart
er det tegnet inn et
firkantet omriss for
pumpehuset,
innenfor
bestemmelsesområde
6 .

Bygget på gnr/bnr
52/4 ved
parkeringsplassen på
52/8 fjer nes fra
bygningsbasen.
Dette bygget ligger
ikke i matrikkelen.

Opprettelse av
anleggseiendom for
fjellanlegget m å
følges opp av
grunneier og
forslagstiller , og ses
ikke på som aktue lt å
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løpende vurdering av
sikkerhetsavstand.

regulere gjennom
reguleringsplane n .

Ellers tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.







Postadresse
Postboks 405
Sentrum
0103 Oslo

Fakturaadresse
Fakturasenteret
Postboks 4394
2308 Hamar

Telefon
468 70 400
Telefaks
23 09 78 03

E-postadresse
post@forsvarsbygg.no
Internett
www.forsvarsbygg.no

Org. nr
975 950 662
Bankkonto
4714 10 00280

1 av 1

Detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg - Høring og offentlig
ettersyn

Det vises til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg.
Forsvarsbygg uttaler seg til planer som behandles etter plan og bygningsloven med den hensikt å ivareta
Forsvarets arealbruksinteresser.

Hensikten med planarbeidet er å omregulere for å kunne benytte fjellanlegget til nærings- og lagerformål.

Vi kan ikke se at Forsvarets arealbruksinteresser blir berørt av planen og har derfor ingen merknader til
planarbeidet.

Une Sand
Forsvarsbygg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.

Til Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

06.01 .2020 201 9/5078 - 2 / 31 5

Tidligere dato Tidligere referanse

Ringerike kommune

Postboks 1 23 sentrum

3502 HØNEFOSS

Une Sand

29.1 1 .201 9 1 8/31 3
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N VEs gen e relle tilbakemelding - Offentlig ettersyn -
Detaljreguleringsplan for Vestsiden fjellanlegg - Ringerike kommune -
Planid 0605 444
Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 29.1 1 .201 9.

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom - , erosjon - og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdra g 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 utta lelser 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
29.09.201 7 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen , der vi b er 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 2/201 7 Nasjonale og vesentlig e regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.

NVEs retningslinje 2/201 1 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.



Side 2

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 –
«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og
avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling» ,
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va - bokhan delen .
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 ener gianlegg 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

Heidi Mathea Henriksen
senioringeniør

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

Kopi til:

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN



E-postadresse:
fmovpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Pb 325
1502 Moss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Grønland 32
Oslo: Stensberggata 27

Telefon: 69 24 70 00
www.fylkesmannen.no/ov

Org.nr. 974 761 319

Vår dato: Vår ref:

14.01 .2020 2019/571 81

Deres dato: Deres ref:

29.1 1 .201 9 1 8/31 3

Saksbehandler, innvalgstelefon

Brede Kihle , 32266865
Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for Vestsiden
fjellanlegg

Vi viser til brev av 29. november 201 9 med forslag til detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg.

Planforslaget legger til rette for å kunne benytte fjellanlegget til lagerformål. Det skal etableres et
datalager i fjellanlegget som tidligere er brukt av Sivilforsvaret og N VE.

Fylkesmannen har i brev av 22. mai 201 8 kommet med uttalelse til det varslede planarbeidet. Siden
saken kun dreier seg om omregulering av arealer i et eksisterende fjellanlegg, hadde vi ingen
spesielle merknader til dette. Vi problematiserte likevel etablering av handel i området og viste til
nasjonale og regionale føringer for etablering av handel. Vi ba om at forretningsvirksomheten ble
begrenset til virksomheter som har få ansatte og besøkende.

I planforslaget er det åpnet opp for industri, lager og energianlegg. Handel er derfor ikke et tema i
forslaget.

Etter en gjennomgang av saken kan vi ikke se at forslag til detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg
kommer i konflikt med nasjonale eller viktige regionale interesser som vi er satt til å ivareta. Vi har
derfor ingen spesielle merknader til saken.

Med hilsen

Geir Sørmoen (e.f.)
seniorrådgiver

Brede Kihle
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Viken fylkeskommune Postboks 220 1 702 SARPSBORG
Statens vegvesen region sør PB 723 Stoa 4808 ARENDAL



E-postadresse:
fmovpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Pb 325
1502 Moss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Grønland 32
Oslo: Stensberggata 27

Telefon: 69 24 70 00
www.fylkesmannen.no/ov

Org.nr. 974 761 319

Vår dato: Vår ref:

1 4.01 .2020 201 9/571 81

Deres dato: Deres ref:

Saksbehandler, innvalgstelefon

Brede Kihle , 32266865
Ringerike kommune
Postboks 1 23 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Ringerike kommune - Statlig samordnet høringsuttalelse til forslag til
detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg

Vi viser til brev av 29. november 201 9 med forslag til detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg.

I brev fra Fylkesmannen til kommunene datert 08. januar 201 9 informeres det om samordning av
statlige innsigelser. Fra 201 8 er dette blitt en fast ordning, jf. pressemelding fra Regjeringen datert
27. desember 201 7.

Saken gjelder

Planforslaget legger til rette for etablering av et datalager i fjellanlegget som tidligere har vært brukt
av Sivilforsvaret og NVE.

Fylkesmannens kompetanse

Fylkesmannen har fått et delt ansvar i innsigelsessaker. Fylkesmannen har et ordinært
samordningsansvar for innsigelser fremmet innenfor eget myndighetsområde og skal som
fagmyndighet påse at planer ikke er i strid med nasjonale og vesentlige regionale interesser.
Samtidig skal Fylkesmannen som samordningsmyndighet påse at innsigelser fra øvrige statlige
fagetater er tydelig forankret i lov, forskrift eller retningslinjer.

Fylkesmannen skal foreta en samlet vurdering av alle innsigelser og ta stilling til hvilke som
skal fremmes. Det er den enkelte fagetat som har myndighet til å fremme innsigelsen, men
Fylkesmannen har myndighet til å avskjære den på visse betingelser. Hvis en innsigelse avskjæres vil
det si at den ikke fremmes som innsigelse.

I dette brevet opptrer Fylkesmannen som samordningsmyndighet. Det er høringsuttalelser med
innsigelse fra følgende statlige etater:

Statens vegvesen, datert 1 2. desember 201 9



Side: 2/2

Oversikt over høringsuttalelsene

Statens vegvesen har fremmet innsigelse med bakgrunn i trafikksikkerhet. Det vises til at krysset
med fv. 2872xE16 har hatt noen alvorlige trafikkulykker. Før ytterligere trafikkøkning i dette krysset
bør krysset endres til et planskilt kryss. En økning i trafikken med en ÅDT=9 kan likevel aksepteres.
Bestemmelsene § 3.1.1 andre avsnitt åpner imidlertid for mere trafikk uten at utbedring og økning i
trafikken er klarere definert.

Samordning

Fylkesmannen har ikke funnet grunn til å avskjære innsigelsen fra Statens vegvesen.
Høringsuttalelsene er vedlagt i sin helhet og må gjennomgås av planmyndigheten for å få full
oversikt og utfyllende informasjon om innholdet.

Vedlagt følger også Fylkesmannens høringsuttalelse. Slik det går frem av brevet har vi ingen spesielle
merknader til planforslaget ut fra våre ansvarsområder.

Videre prosess

Fylkesmannen forutsetter at Ringerike kommune følger opp innsigelsene og samarbeider med
Statens vegvesen med å finne løsninger. Dersom partene kommer til enighet, er det den enkelte
fagetat som har myndighet til å trekke innsigelsene.

Dersom partene ikke blir enige, skal saken oversendes Fylkesmannen etter de ordinære rutinene jf.
pbl. § 5 - 6.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden (e.f.)
seksjonssjef

Brede Kihle
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:
1 Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 12. desember 2019
2 Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 14. januar 2020

Kopi til:
Statens vegvesen region sør PB 723 Stoa 4808 AREN DAL
Norges vassdrags- og energidirektorat PB 5091 Majorstuen 0301 OSLO
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG



Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

D ato: 16.01.2020
Vår ref : 18/02163 - 4
D eres ref : 18/313 - 35

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for
Vestsiden fjellanlegg i Ringerike kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 29. november 2019 .

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressur ser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan - og bygningsloven.

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.

Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023, heter det at
Norge har store mineralressurser som kan gi grunnlag f or verdiskaping og
arbeidsplasser. Regional og kommunal arealplanlegging er et viktig verktøy for å sikre
tilgjengelighet til mineralforekomster som kan være aktuelle for fremtidige uttak,
samtidig som miljø - og samfunnshensyn ivaretas.

Om planen
Planen skal legge til rette for å gjenopprette bruk av eksisterende fjellanlegg, til
nærings - og lagerformål. Planområdet over bakkenivå er delvis i tråd med eksisterende
reguleringsplan, det er ikke tidligere regulert under ba kkenivå som nå foreslått.
Planens vi rkninger er redegjort for i planbeskrivelsen.

Uttalelse til planen
Det er tatt inn en ytterligere redegjørelse for vurderinger av krav om
k onsekvensutredning tilknyttet de regulerte områdene for masseuttak i forekomstene
som er berørt. Det er i den samm en heng vist til e ksisterende reguleringsplaner .
Redegjørelsen viser til at planlagt e regulerte uttak ikke blir berørt av planlagte tiltak og
at arealene som nå reguleres ikke end rer forutsetningene for eksisterende bruk a v
avsatte arealer til masseuttak.
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DMF ser at ny tt planlagt tiltak , i et lengre tidspers pektiv vil utsette og kan være til
hind er for, en framtidig utnyttelse av gjenstående ressurser innenfor forekomst en
Vestsiden pukkverk , der det til nå ikke er åpnet for uttak . Dette kan være
hensiktsmessig å opplyse om i saken når vurderingene gjort i reguleringsplanen for
Vestsiden pukkverk er fra 2005. DMF legger derfor til grunn at kommunen, i relativt
lang tid, ikke ønsker en ytterligere utny ttelse av ressursene i forekomsten Vestsiden
puk kverk , ut over det som er avsatt gjeldene planer.

Så fremt den videre utvi klingen av området skjer i dialog med tiltakshavere i
tilstøtende brudd kan ikke DMF se at planen medfører noen direkte konflikt med
utnyttelsen av ressursene slik det er foreslått i eksisterend e planer. For forekomsten
Kilemoen er denne kun berørt av adkomstvegen som blir regulert , som er i tråd med
gjeldene ar ealbruk. Vi har derfor ikke andre m erknader til høringen.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad Lars Libach
seksjonsleder rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Lars Libach

Mottakere:

Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS

Kopi til:



Merknader til reguleringsplan 444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg

Innledning

Vi viser til reguleringsplan 444 for Vestsiden fjellanlegg som er lagt ut til offentlig ettersyn med

merknadsfrist 17. januar 2020. I den sammenheng viser vi også til våre tidligere merknader i saken.

Fjellhallen ligger inne i fjellet, altså under gnr 52 bnr 4. I tillegg omfatter reguleringsplanen gnr 52 bnr

4, 10, 11 og 12. Dette er våre eiendommer, og reguleringsplanen regulerer også disse eiendommene.

Fjellhallen bidrar positivt til vekst, sysselsetting og økte skatteinntekter i tråd med Ringerike

kommunes målsettinger og behov. Det er god dialog mellom forslagsstiller og grunneier. Fjellhallen

kan åpne for interessante muligheter og synergier med eksisterende og fremtidig næring og industri

både på Vestsiden og Kilemoen. Vi stiller oss derfor positive til tiltaket.

Merknader til bygg og anlegg på vår eiendom ref. også innregulerte punkter:

#1 er beskrevet som en mast på 20 meter med fundament.

#2 er beskrevet som en mast på 30 meter med fundament.

#3 er beskrevet som rør og anlegg for eksos på 4 meter.

#4 er også beskrevet som rør og anlegg for eksos.

#5 er beskrevet som nødutgang.

#6 er beskrevet som vannforsyning og pumpehus på 4 meter og 10 m2.

Bygg og anlegg på #2, #3 og #6 ligger på egne matrikkelenheter (hhv. gnr 52 bnr 11, 12 og 10), fradelt

hovedbølet gnr 52 bnr 4.

Bygg og anlegg på #1, #4 og #5 er ikke fradelt som egne tomter, men ligger som en del av hovedbølet

gnr 52 bnr 4.

Når det gjelder #6 ser vi på reguleringskartet at det ikke er anmerket noen konstruksjon der. Her skal

det imidlertid ligge et lite pumpehus, og dette bør inntegnes der – også med tanke på oversikt ift.

eiendomsgrensene.

Vi ser at det i reguleringskartet er tegnet inn en liten bygning på gnr 52 bnr 4, der hvor

adkomstvegen inn fra Vestsidevegen kommer inn på parkeringsplassen på gnr 52 bnr 8. Vi kan ikke se

at det finnes en slik konstruksjon der, og gården har aldri hatt noen slik konstruksjon. Denne bør

derfor fjernes fra matrikkelen.

Anleggseiendom og sikkerhetssone

Det er positivt at tunellgangene nå er inntegnet på reguleringsplankartet. Samtidig er det nødvendig

å få oppmålt dette gjennom opprettelse av anleggseiendom slik at tunellgangene klart fremgår av

matrikkelen og økonomisk kartverk som et eget bruksnummer.



Opprettelse av anleggseiendom er ikke innlemmet som et krav i rekkefølgebestemmelsene. Det kan

godt tenkes løst ved at det stilles krav om opprettelse av anleggseiendom i forbindelse med søknad

om tiltak. Dette bør likevel vurderes om bør innlemmes i rekkefølgebestemmelsene slik at det legges

opp til en enkel og kontrollert prosess.

Foruten et ønske om at bygg og anlegg som ikke eies av oss fradeles på egne matrikkelenheter tar vi

disse tingene opp av hensyn til sikkerheten. Det er snakk om en fjellhall i nærheten av et pukkverk i

drift, noe som gjør det svært viktig med tilstrekkelige sikkerhetssoner.

I samråd med Oppen gård opprettet Sivilforsvaret et klausulert område på vår eiendom tilbake i tid.

Hensikten med dette var å skape en sikkerhetssone som hindrer utsprenging av fjell for nært

anlegget (se klausulert område angitt i bilag 1). Klausuleringen ble opprettet etter at pukkverket

allerede var i drift, men før reguleringsplanen for Vestsiden pukkverk ble vedtatt i 2005.

Sivilforsvaret konkluderte altså med at det var en sikkerhetssone med denne utstrekningen som var

nødvendig for å ivareta fjellanleggets integritet og sikkerhet.

Sikkerhetssonen ble i forbindelse med salget av fjellhallen utvidet (se bilag 2). Dette var også knyttet

til det faktum at Sivilforsvaret ga John Myrvang AS feilopplysninger om hvilken retning fjellhallens

tuneller gikk. Denne utvidelsen fant sted på et tidspunkt da reguleringsplanen for Vestsiden pukkverk

allerede var vedtatt. Pukkverksdriften vil skje ved utsprenging av alt fjell om i pukkverkets

reguleringsplan er tillatt til fjelluttak. Vi forutsetter at utsprengning av dette innebærer tilstrekkelig

sikkerhetssone mot fjellhallen fra alle retninger, ref. også Sivilforsvarets innspill i forbindelse med

planarbeidet for Vestsiden pukkverk.

Vi er kjent med at forslagsstiller har gjort undersøkelser – herunder vibrasjonsmålinger inne i hallen

under sprengning – og at sikkerhetssonen etter det vi forstod fra forslagsstiller ble ansett

tilstrekkelig. Vi setter pris på at forslagsstiller har gjort slike grundige faglige undersøkelser. På grunn

av de store konsekvensene det kan ha dersom sikkerhetssonen ikke er tilstrekkelig stor vil vi

imidlertid igjen understreke behovet for at sikkerhetssonen har tilstrekkelig utstrekning og

effektivitet i alle himmelretninger mot pukkverket.

Sikkerhetssonen er således relevant og nødvendig både hva angår opprettelse av

anleggseiendommen, og hva angår reguleringsplanen. Det er opp til forslagsstiller/eier av hallen å ta

stilling til om det er nødvendig med en utvidelse av sikkerhetssonen – ut i fra de formål og den drift

som forslagsstiller/eier av hallen ønsker å bruke fjellhallen til.

I utgangspunktet legger vi til grunn forslagsstillers undersøkelser og vurderinger og føler vi oss trygge

på dette. Dersom det likevel skulle vise seg nødvendig med en sikkerhetssone ut over den

eksisterende stiller vi oss positive til dialog.

Mvh

Asle Oppen

16.01.2020
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1 Innledning

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

Denne trafikkvurderingen er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplanen.

2 Trafikksituasjonen

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

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

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

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

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

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

Bilde 1 Aktuelt vegnett med adkomst veg og trafikkdata



Vestsiden fjellanlegg / T rafikkvurderinger
Prosjekt: 3 8713 / side 4 av 7 / 0 1 . 10 .2018

3 Ulykkessituasjonen

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

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

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

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

4 Framskriving av trafikktall 201 7 - 202 8

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

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

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

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

Veg parsell ÅDT -
201 7

Årlig
vekst

ÅDT -
2022

Årlig
vekst

ÅDT -
202 8

% -
201 7

Årlig
vekst

% -
2022

Årlig
vekst % - 202 8

Ev16, sør for
Follumkrysset

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

Ev16, nord for
Follumkrysset

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se tt i denne sammenheng er det også positivt at Fv. 172 i liten grad benyttes av
fotgjengere og syklister , samt at det er innført full stopp i krysset med E16.
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Detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg i Ringerike kommune – Frafall
av innsigelse

Det vises til oversendelse datert 29.05.20.

Statens vegvesen fremmet i brev datert 12.12.19 innsigelse til detaljreguleringsplan for
Vestsiden fjellanlegg i Ringerike kommune. Anlegget har adkomst fra fv. 2872 Vestre Ådal.

Statens vegvesen begrunner innsigelsen med følgende:

Vi kan imidlertid ikke akseptere bestemmelsen § 3.1.1 som åpner for mer trafikk når krysset
med E16 er utbedret, uten at denne utbedringen eller trafikkøkningen er klarere definert eller
dokumentert. Vi krever at siste setning i bestemmelsen § 3.1.1 avsnitt to strykes. Hvis det skal
tillates mer trafikk fra området f.eks. etter at det eventuelt er etablert et planskilt kryss med
E16, må det da likevel forutsettes nye trafikkberegninger som dokumenter virkninger av
trafikken og med eventuelle behov for tiltak.

Ringerike kommune har revidert planforslaget og reguleringsbestemmelsenes § 3.1.1 annet
ledd siste setning er fjernet.

Planforslaget kan dermed kun medføre en trafikkøkning på 9 ÅDT.

På bakgrunn av ovennevnte frafaller Viken fylkeskommune innsigelsen knyttet til
fylkesvegnettet.

Vennlig hilsen

Thomas Tvedt

Avdelingssjef

Inger Marie Holst

Seksjonsleder
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Spørsmål om tilbaketrekking av innsigelse - detaljregulering for Vestsiden 

fjellanlegg - Ringerike kommune 

Vi viser til brev fra dere datert 29.05.2020 

 

Planen berører fylkesveg fv. 2872 og krysset fv. 2872 x E16. 

 

Saksopplysninger: 

Statens vegvesen har fremmet innsigelse mot planforslaget da det var en uklar bestemmelse 

om trafikkgenerering fra området. Kommunen har nå foreslått å imøtekomme innsigelsen 

ved å fjerne den setningen i bestemmelsen som skapte uklarheten. 

 

Vår vurdering: 

Med den reviderte reguleringsbestemmelsen er innsigelsen imøtekommet. 

 

Konklusjon: 

Med den reviderte reguleringsbestemmelsen trekkes Innsigelsen, og kommunen kan dermed 

for vår del egengodkjenne planen. 

 

 

Statens vegvesen Transport og samfunn 

Med hilsen 

 

 

 

Fred Anton Mykland 

Avdelingsdirektør Anders O.T. Hagerup 

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

 
 

444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 
 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

 

  

 

Sammendrag 

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

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

reguleringsbestemmelsene satt begrensninger for virksomhet som genererer mye trafikk. 

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

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

 

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

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

ble kjøpt av tiltakshaver i 2012.  

 

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

forekomstene i området.  

 

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

 

 

Bakgrunn 

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

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

er avsatt til både råstoffutvinning og næringsformål i gjeldende kommuneplan.  



- 

 

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

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

plankart vedlegg 2 og 3.  

 

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

 

Beskrivelse av saken 

Nøkkelopplysninger  

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

Bakke  
 

   
Eieropplysninger Asle Oppen 

Landbrukseiendom – skogbruk  

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

Gnr. 52, bnr. 4 
 
 

Gnr. 52, bnr. 8 

 

 

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

 
Gnr. 2172, bnr. 1.  
 

   
Arealstørrelse  130,4 daa  
   



- 

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

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

Parkering  
 
 
Arbeidsplasser  
 

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

 

Plantype  Detaljregulering   
   
Planforslag Planforslaget som foreligger til behandling er merket 

1. gangsbehandling, og består av:  
 

  Plankart målestokk 1:2000 

 Reguleringsbestemmelser  

 Planbeskrivelse  

 

   

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

 

 

Gjeldene reguleringsplan 

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

15.12.2005. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til spesialområde – 

sivilforsvarsanlegg og landbruksområde. Gjeldende reguleringsplan omfatter ikke delen av 

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

 

Overordnede planer 

Samfunnsdelen  

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

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

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

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

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

 



- 

Arealdel  

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

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

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

spesialområde - sivilforsvarsanlegg. 

 

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

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

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

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

reguleringsplan. 

 

 

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

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

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

23.04.18 – 20.05.18.  

 

Uttalelser til planoppstart 

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

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

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

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

vedlegg 6. 

 

Varsel om innsigelse 

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

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

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

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

vegvesenet underveis planutarbeidelsen. Planforslag med trafikkanalyse ble oversendt til 

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

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

 

Juridiske forhold  



- 

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

ut til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken er til dels i strid med 

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

delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven  

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

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Planforslaget 

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

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

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

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

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

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

miljøforringelse.  

 

Økonomiske forhold  

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

privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Mineralressurser – Vestsiden pukkverk og Kilemoen sanduttak 

Både den nasjonalt viktige grusressursen på Kilemoen og den regionalt viktige 

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

til andre samfunnshensyn, gjennom eksisterende reguleringsplaner: Vestsiden pukkverk 

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

ressursene beskrevet og vurdert.  

 

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

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

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

gjøre. 

 

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

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

er nødvendig å beskrive ressursene på nytt. 

 

 

Rådmannens vurdering  

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

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

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

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

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

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

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

arealbegrensing og grenser for tillatt støynivåer.  

 

Innkommende uttalelser 

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

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

 

Forholdet til overordna planer 



- 

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

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

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

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

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

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

målene i kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Utredningsplikt 

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

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

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

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

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

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

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

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

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

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

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

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

forurensning og potensiell sabotasje. Planbestemmelsene setter begrensninger hva som er 

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

høyspentlinje.  

 

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

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

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

 

Støy 

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

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

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

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

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

skal verifiseres i første del av driftsperioden. 

 

Trafikk 

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

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

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

 

Samlet vurdering 

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

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

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

arbeidsplasser, og framtidig lokal og regional utvikling.  

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

 



- 

 

 Ringerike kommune, 17.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen  

 

Enhetsleder areal- og byplan: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen, medsaksbehandler: Halvard Fiskevold  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart, vertikalnivå 1 

3. Forslag til plankart, vertikalnivå 2 

4. Forslag til reguleringsbestemmelser  

5. Forslag til planbeskrivelse, med ROS- analyse 

6. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer 

7. Uttalelse - Direktoratet for mineralforvaltning 

8. Uttalelse - Norges vassdrags- og energidirektorat 

9. Uttalelse - Buskerud fylkeskommune 

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

11. Uttalelse - Statens vegvesen, Region sør 

12. Uttalelse - Ringerike kommune, kommuneoverlegen - miljørettet helsevern 

13. Brev fra Statens vegvesen  

14. Trafikkanalyse 

15. Utsnitt avkjørsel fv. 2872 

16. Prospekt fjellanlegg 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/313-34  Arkiv: PLN 444  

 

Sak: 30/19 

 

Saksprotokoll - 444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

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

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

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

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

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 20.11.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4087-15  Arkiv: PLN 999  

 

Sak: 56/20 

 

Saksprotokoll - 462 Detaljregulering Norderud Oppstartsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Kommunen anbefaler oppstart av 3007ˍ462 Detaljregulering Norderud med en 

planavgrensning som tar for seg områdene A og B. 

2. I planarbeidet skal det undersøkes om det er mulig å legge adkomstveien på en slik 

måte at den ikke berører matjord. Dersom det ikke kan unngås at opparbeiding av 

adkomst vil beslaglegge matjord, skal det utarbeides en jordvernplan som fastsetter 

kompenserende tiltak og håndtering av matjorda, jf. kommuneplanens bestemmelser § 

5.14. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 17.08.2020: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet rådmannens alternative forslag: 

«Kommunen anbefaler oppstart av 3007_462 Detaljregulering Norderud under forutsetning av 

at planområdet begrenses til feltet B1 avsatt til fremtidig boligområde i gjeldende 

kommuneplan» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Braatens (Sp) ble Rådmannens forslag 

vedtatt mot 3 stemmer (Sp) som hovedutvalgets (HMA) innstilling til formannskapet: 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4087-13   Arkiv: PLN 462 

 

462 Detaljregulering Norderud – Politisk oppstart  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 3007ˍ462 Detaljregulering Norderud med en 

planavgrensning som tar for seg områdene A og B. 

2. I planarbeidet skal det undersøkes om det er mulig å legge adkomstveien på en slik 

måte at den ikke berører matjord. Dersom det ikke kan unngås at opparbeiding av 

adkomst vil beslaglegge matjord, skal det utarbeides en jordvernplan som fastsetter 

kompenserende tiltak og håndtering av matjorda, jf. kommuneplanens bestemmelser § 

5.14. 

 

 

 

Sammendrag  

Forslagstiller Sagtomta AS ønsker å starte opp et planarbeid ved Norderud gård på 

Nakkerud. Planområdet er i dag uregulert. Planen vil fremmes som en privat detaljregulering. 

Hensikten med planarbeidet vil være å legge til rette for boligbebyggelse. Denne saken anses 

som prinsipiell, da det foreslås en utvidelse av området som er avsatt til fremtidig 

boligbygging i gjeldende kommuneplan. Siden ikke hele det foreslåtte planområdet er i tråd 

med overordnet plan ønsker forslagstiller å legge spørsmålet om utvidet planavgrensning frem 

til politisk behandling. 

 

I forslaget vil det være et mindre område dyrket mark som blir berørt i forbindelse med 

opparbeiding av adkomstvei til planområdet. Her må det legges vekt på at det allerede 

vedtatte planområdet også vil være avhengig av at det opparbeides adkomst, da det ikke er 

satt av areal til dette i kommuneplanen.  

 

I planarbeidet bør det undersøkes om det er mulig å legge adkomstveien på en slik måte at 

den ikke berører matjord. Dersom det ikke kan unngås at opparbeiding av adkomst vil 

beslaglegge matjord, skal det utarbeides en jordvernplan som fastsetter kompenserende tiltak 

og håndtering av matjorda, jf. kommuneplanens bestemmelser § 5.14. 



Rådmannen anbefaler oppstart av planarbeid der områdene A og B, slik det fremgår av kart 

2, tas med i planavgrensningen. 

 

Innledning 

Forslagstiller Sagtomta AS har tatt kontakt med Ringerike kommune med ønske om å starte 

opp et planarbeid ved Norderud gård på Nakkerud. Hensikten med planarbeidet vil være å 

legge til rette for boligbebyggelse. Foreslått planområde er i dag uregulert, og det er behov 

for å utarbeide en detaljreguleringsplan dersom det skal bygges boliger. 

 

Deler av forslått planområde (se kart 2 under og vedlegg 4) er avsatt til fremtidig 

boligområde (felt B1) i gjeldende kommuneplan, den resterende delen av det forslåtte 

planområdet er i dag LNF-område i kommuneplanen. Siden ikke hele det foreslåtte 

planområdet er i tråd med overordnet plan, ønsker forslagstiller å legge spørsmålet om 

hvorvidt det nevnte LNF-området også skal tas med inn i planavgrensningen frem til politisk 

behandling. 

 

 
Kart 1: Område B1 i kommuneplanens arealdel. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Arealene innenfor den foreslåtte planavgrensningen er i dag hovedsakelig ubebygde, foruten 

et uthus i tilknytning til gården Norderud. Hoveddelen av området består av LNF-områder, 

mest skog. Deler av arealene har tidligere hatt flatehogst, og noe vegetasjon er begynt å 

vokse tilbake. Området virker ganske åpent, med en del bergknauser. Omtrent halvparten av 

arealene er allerede avsatt til fremtidig boligbygging i kommuneplanen. En liten del av 

området som planområdet foreslås utvidet med, er dyrket mark.  

 

Planlagt utvikling og mulige arealformål 

Forslagstiller planlegger at planområdet skal bebygges med eneboliger og eventuelt også 

tomannsboliger. Blokkbebyggelse er ikke aktuelt. Det vil avsettes areal til uteopphold og lek i 

tråd med føringene gitt i kommuneplanen. Eksakt antall boliger samt fordelingen mellom 

antall eneboliger og tomannsboliger vil avgjøres som en del av planprosessen. 

 

Aktuelle arealformål vil være blant annet være bolig – frittliggende enebolig og konsentrert 

småhusbebyggelse, lek, parkering, veigrunn, frisiktsoner, renovasjon, grøntdrag, buffersoner 

mot LNF-områder og hensynssone bekk. 

 

Planstatus og avgrensning 



Planområdet er i dag uregulert. Deler av forslått planområde et avsatt til fremtidig 

boligområde (felt B1) i gjeldende kommuneplan, den resterende delen av det forslåtte 

planområdet er i dag LNF-område i kommuneplanen. En liten del av nevnte LNF-område er 

dyrket mark. 

  

 
Kart 2: Eksisterende område A (boligområde B1 i kommuneplanen) markert med rød linje, og foreslått 

utvidelse (område B), markert med gul linje. 

 

Plantype og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Sagtomta Utbygging AS 

er forslagstiller. MjøsPlan AS er fagkyndig plankonsulent. 

 

Aktuelle utredningstemaer i planarbeidet kan blant annet være trafikk, grunnforhold, 

skredfare og naturmangfold. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter deler av eiendom gnr/bnr 262/22 (Norderud gård, Nakkerud) og en 

liten del av den kommunale veien Nakkerudgata, gnr/bnr 2182/1. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 beskrives en klar målsetning om vekst i 

innbyggertallet, slik at kommunen i 2030 vil ha 40 000 innbyggere. For å nå dette målet må 



kommunen blant annet sørge for å ha nok ledig boligkapasitet i form av bygde boliger og 

byggetomter. 70 prosent av befolkningsveksten skal planlegges for i Hønefoss-området, 

mens 30 prosent skal planlegges for i de prioriterte lokalsamfunnene Haugsbygd, 

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

 

Den prosentvise fordelingen skal likevel ikke være til hinder for bærekraftige utbygginger 

også andre steder i kommunen. Det vil i dette tilfellet gjelde planlegging for boligbygging i 

tilknytning til allerede eksisterende boliger på Nakkerud. På overordnet politisk nivå er det 

allerede sagt ja til videre boligbygging på Nakkerud ved å vedta deler av det foreslåtte 

planområdet (felt B1) til fremtid boligområde i gjeldende kommuneplan. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er deler av planområdet avsatt til fremtidig 

boligområde. Da det foreslåtte planområdet også inneholder arealer som er avsatt til LNF, er 

planarbeidet delvis i strid med kommuneplanens arealdel.  

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Det 

er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn 

planmyndigheten selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå 

i planarbeidet. Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Denne saken anses som prinsipiell da den ikke er i tråd med overordnet plan, og 

oppstartsaken legges derfor fram for behandling i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning og Strategi og plan. Dette iht. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages.  

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Jordlova 

Det foreslåtte planområdet omfatter ca. 175 m² dyrket mark, hvorav omtrent halvparten bare 

gjelder frisiktsoner for trafikk, det vil si at det ikke blir noen bygningsmessige tiltak og derved 

heller ikke noen omdisponering av matjord på den delen av arealet.  

 

Opparbeiding av foreslått adkomst til planområdet vil medfører en omdisponering av dyrket 

areal på ca.  90 - 100 m². Dersom det ikke kan unngås at opparbeiding av adkomst vil 

beslaglegge matjord, skal det utarbeides en jordvernplan som fastsetter kompenserende tiltak 

og håndtering av matjorda, jf. kommuneplanens bestemmelser § 5.14. 

 

Økonomiske forhold 



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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Forslagstiller skal bekoste de aktuelle 

utredningene og undersøkelsene. 

 

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

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Informasjon og medvirkning i planprosessen vil ivaretas gjennom kravene som er fastsatt til 

dette i plan- og bygningsloven. Det anses ikke som relevant med grundigere 

medvirkningsprosesser utover lovkravene. 

 

Alternative løsninger 

Alternativt forslag til vedtak:  

«Kommunen anbefaler oppstart av 3007_462 Detaljregulering Norderud under forutsetning 

av at planområdet begrenses til feltet B1 avsatt til fremtidig boligområde i gjeldende 

kommuneplan» 

 

Dersom man ikke ønsker en utvidelse av det fremtidige boligområdet på Nakkerud, kan man 

velge å holde seg til det allerede avsatte området i kommuneplanens arealdel, felt B1. 

 

Å velge det alternative forsalget til vedtak vil innebære at det ikke omgjøres mer av LNF-

områdene i kommuneplanen, utover eventuelle arealer som er nødvendige for å opparbeide 

adkomst til planområdet, da areal til adkomst ikke er vist i kommuneplanen.  

 

Det alternative vedtaket vil imidlertid også medføre færre nye boliger på Nakkerud. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Et viktig prinsipielt spørsmål i denne saken er hvorvidt man skal anbefale en utvidelse av 

planområdet, utover området B1 i kommuneplanen som allerede er avsatt til fremtidig 

boligbygging. Et annet viktig spørsmål er hensynet til jordvernet, som her kommer i 

interessekonflikt med ønsket utbygging. Disse spørsmålene drøftes nærmere under 

«Rådmannens vurdering».  

 

Rådmannens vurdering 

 

Vurdering av utvidelse av felt B1 avsatt til fremtidig boligområde i kommuneplanen 

Ved vurdering av om det er ønskelig med en utvidelse av planområdet, er det flere forhold 

som må tas i betraktning. Det er verdt å merke seg at på overordnet politisk nivå er det 

allerede sagt ja til videre boligbygging på Nakkerud ved å vedta felt B1 som fremtid 

boligområde i gjeldende kommuneplan. Dette til tross for at Nakkerud ikke er ett av de 

prioriterte lokalsamfunnene som kommuneplanens samfunnsdel peker på som ønskede 

områder for vekst.  

 

Når det nå ønskes en utvidelse av det vedtatte området for fremtidig boligbygging, er det 

blant annet begrunnet i at hensynssonen som må avsettes rundt bekken som renner gjennom 

området vil beslaglegge en del areal. Det samme vil også områder til renovasjon og tilkomst 

for utrykningskjøretøy gjøre. En utvidelse av planområdet vil gi plass til flere boliger. Det vil 

også kunne gi rom for større leke- og uteoppholdsarealer. 



 

Et annet moment som bør tas i betraktning er at det er lang tid siden forslaget om 

boligområdet for Norderud ble spilt inn til arbeidet med kommuneplanen. 

Kommuneplanarbeidet har foregått over mange år. I mellomtiden har forhold med betydning 

for vurdering av eventuelle boligområder endret seg, noe som   gir grunnlag for å vurdere 

planavgrensningen på nytt. Dette gjelder forøvrig samtlige innspill til kommuneplanens 

arealdel, og er ikke enestående for dette området. 

 

På Nakkerud har trafikkforhold vært et viktig vurderingspunkt i kommuneplanarbeidet. I 

veikrysset mellom Nakkerudgata og riksvei 35 er det i senere år blitt etablert undergang for 

myke trafikanter. Dette gir en sikrere adkomst til planområdet for denne gruppen trafikanter.  

 

Andre forhold av betydning for vurdering av om et område er egnet for boligbygging er 

avstand til sentrumsfunksjoner, kollektivtransport og arbeidsplasser. Planområdet på 

Norderud har nærhet til større arbeidsplasser som omsorgssenteret Tyribo og Ringerike 

fengsel, samt tilgang til kollektivtransport og friluftsområder. Det ligger også i nærheten av 

satsningsområdet Tyristrand, ett av kommunens prioriterte lokalsamfunn.  

 

Det må også ses på hvilke områder som vil bli berørt ved en utvidelse av planområdet. 

Nasjonale retningslinjer tilsier at vernet av matjord står sterkt. I dette tilfellet er det 

hovedsakelig LNF-områder i form av skogarealer som vil bli omdisponert.  

I forslaget vil det likevel være et mindre område dyrket mark som blir berørt i forbindelse 

med opparbeiding av adkomstvei til planområdet. Her må det legges vekt på at det allerede 

vedtatte planområdet også vil være avhengig av at det opparbeides adkomst, da det ikke er 

satt av areal til dette i kommuneplanen. Den foreslåtte adkomsten er den samme som ble lagt 

til grunn og vist på temakartet om adkomster til fremtidige boligområdet utarbeidet i 

forbindelse med kommuneplanarbeidet (se vedlegg 7).  

 

I planarbeidet bør det undersøkes om det er mulig å legge adkomstveien på en slik måte at 

den ikke berører matjord. Dersom det ikke kan unngås at opparbeiding av adkomst vil 

beslaglegge matjord, skal det utarbeides en jordvernplan som fastsetter kompenserende tiltak 

og håndtering av matjorda, jf. kommuneplanens bestemmelser § 5.14. Utarbeiding av 

jordvernsplan skal skje i dialog med kommunen. Eventuelt erstatningsareal bør opparbeides 

på ikke-dyrkbar mark, da dyrkbar mark er en ressurs som allerede er tilgjengelig.  

 

Uavhengig av valgt adkomstløsning skal det innenfor planområdet opparbeides buffersoner 

med vegetasjonsbelter der boligformål grenser mot LNF-områder. Adkomstvei kan inngå i 

buffersonen, i tillegg må vegetasjonsbelter etableres. Eksakt bredde på buffersonene avgjøres 

som en del av planprosessen. 

 

Andre aktuelle vurderingstemaer 

Omdisponering av eksisterende grøntstruktur i forhold til rekreasjon 

Det er tenkelig at barn kan finne det interessant å utforske og leke i området som foreslås tatt 

med i planavgrensningen, da det finnes noe viltvoksende vegetasjon. Rett nord for 

avgrensingen finnes det et større skogareal hvor vegetasjonen er eldre. Disse områdene antas 

å være mer interessante områder for lek og fysisk utfoldelse enn arealet som foreslåes 

omdisponert. 

 

Skredfare 



Innenfor planområdet finnes tynn hav-/ strandavsetning, stedvis tynt dekke, samt bart fjell. 

Dette vil utredes nærmere i ROS-analysen som skal utarbeides som en del av planarbeidet. 

 

Flomfare 

Planområdet ligger et godt stykke høyere enn Tyrifjorden, og omfattes ikke av flomsoner ved 

fjorden. Det renner en bekk gjennom planområdet. Denne har usikker vannføring gjennom 

året. Det vil avsettes en hensynssone langs bekkedraget. 

 

Forurensning i grunnen  

Det er ikke registrert forurenset grunn i planområdet, ifølge tilgjengelige databaser. Dette vil 

utredes nærmere i ROS-analysen som skal utarbeides som en del av planarbeidet. 

 

Samferdsel og trafikk 

Bussholdeplasser finnes i krysset Nakkerudgata - Vikersundveien, som ligger omtrent 500 

meter nordvest for planområdet. Her er det tilrettelagt for god trafikksikkerhet i krysset med 

fortau og fotgjengerundergang. Det skal utføres en trafikkutredning i forbindelse med 

planarbeidet. 

 

Teknisk infrastruktur  

For vann er det Tyristrand vannverk som er anleggseier. De har for tiden ikke kapasitet til å 

koble på flere nye abonnenter. Det pågår en prosess vedrørende mulig kommunal overtakelse 

av Tyristrand vannverk. Planarbeidet kan gå parallelt med denne prosessen, men det må 

dokumenteres tilstrekkelig vannkapasitet før det kan gis byggetillatelse etter at planen er 

vedtatt.  

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Det planlegges ikke høy bebyggelse som ruver i terrenget. Planområdet ligger i terreng som 

skråner ned mot fjorden. Ny bebyggelse antas ikke å bli sjenerende for eksisterende, 

omkringliggende bebyggelse. 

 

Naturmangfold 

Det er ikke blitt registrert nøkkelbiotoper (livsmiljøer av særlig viktighet for bevaring av 

truede arter) i eller i umiddelbar nærhet til området ifølge tilgjengelige databaser. Dette vil 

utredes nærmere i planarbeidet. 

 

Folkehelse og friluftsliv 

Planområdet ligger innenfor et større område med nærhet til rekreasjonsområder som fjord og 

skog. Innad i planområdet vil det legges vekt på god boligkvalitet, blant annet i forhold til 

leke- og uteoppholdsarealer. 

 

Samlet vurdering 

På bakgrunn av det ovenstående vurderes det at det vil kunne være positivt å åpne opp for en 

begrenset økning i antall boenheter i umiddelbar nærhet til det allerede avklarte, fremtidige 

boligområdet i kommuneplanen. Vi må videre avvente uttalelser fra overordnede myndigheter 

som Fylkesmannen og Statens vegvesen i oppstartshøringen. Rådmannen anbefaler oppstart 

av planarbeid der områdene A og B, slik det fremgår av kart 2 i dette saksfremlegget, tas med 

i planavgrensningen. 

 

 



 

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart, planområdets beliggenhet på Nakkerud 

2. Planinitiativ og bestillingsskjema for oppstartsmøte 

3. Referat fra oppstartsmøte 

4. Forslagsstillers forslag til nytt, utvidet planområde 

5. Administrasjonens svarbrev til forslagstiller 

6. Konsekvensutredning, nye utbyggingsområder, kommuneplanen 

7. Temakart kommuneplanen, adkomstveier  

 

 

 

Ringerike kommune, 27.07.2020 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

Ass. rådmann:     Terje Dahlen 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Konst. leder, reguleringsavdelingen:   Katrine Kammerud 

Saksbehandler:     Ingrid Liseth 

 



Gul sirkel markerer planområdets belig genhet på Nakkerud , sett i en større sammenheng .
Sirkelen markerer ikke nøyaktig planavgrensni n g.
Tyribo omso rgssenter sees øverst til venstre i bildet.



PLANINITI ATI V OG FORESPØRSEL OM OPPSTARTSMØTE

Saken gjelder
Stedsnavn, tema for plan

Forespørsel om oppstartsmøte i forbindelse med
detaljregulering av et boligfelt på Nakkerud.

Saken gjelder oppstart av planarbeid med
detaljregulering av gnr/bnr 262 / 22 i Ringerike kommune.
Arealet er avsatt til bolig og LN FR i gjeldende
kommuneplan. Hensikten med planarbeidet er å legge
til rette for boligbebyggelse.

I forbindelse med ovennevn te anmodes det herved om
oppstartsmøte.

Gnr/bnr 262/22
Forslag til plantype Detaljregulering
Forslag til plannavn N akkerud boligfelt
Tema som ønskes diskutert Type boligbebyggelse, infrastruktur, planavgrensning,

overvann, ROS - tema og mulige krav til utredninger.
Forslagsstillers fakturaadresse
for gebyr for saksbehandling

Merkes med Prosjektnr: 19210

Skjema er utfylt av MjøsPlan AS

Fra forslagsstiller vil følgende delta i oppstartsmøtet:
Funksjon Navn Tlf E - post
Forslagsstiller
Skal alltid
møte

Sagtomta Utbygging AS
v/Øistein Blekkerud 416 42

370
O istein.blekkerud@blabolig.no

Fagkyndig
Én skal alltid
møte

MjøsPlan AS : Helle Flesjå avd.
leder
arealplan/arealplanlegger og
Ingeborg Fjeldberg
arealplanlegger

417 41
777 Helle@mjosplan.no

Grunneier(e) Lars T homa srud

Andre:



Redegjørelse for planinitiativet:

a) Formålet med planen
b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet
c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak
d) Utbyggingsvolum og byggehøyder
e) Funksjonell og miljømessig kvalitet
f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser,
g) Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående
planarbeid
h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet
i) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet
j) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart
k) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer
og andre berørte
l) Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om ko nsekvensutredninger, og hvordan kravene
i tilfelle vil kunne bli ivaretatt.



PLANINITIATIV

Formålet med planen, jfr. § 1, andre ledd, bokstav a.

Formålet med planen er å legge til rette for boligutbygging i et område avsatt til bolig i gjeldende
kommuneplan med mulig utvidelse over LNFR området på privat eiendom.

Vikersund Entreprenør AS vil ha rollen som forslagsstiller.

Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet, jf. § 1, andre ledd, bokstav
b.

Forslag til plangrense alt. 1 :

Figur 1. viser forslag til plangrense alternativ 1.

Figur 1 : Plangrense vises her med gul stiplet linje.

Planområdet omfatter i hovedsak deler av gnr/bnr 262/22. Hoveddelen av området her er avsatt til
boligformål i kommuneplanen. For å tilrettelegge for adkomstvei er det lagt til noe areal som går
over jordbruksområdene og inn på adkomstvei en for eksisterende bebyggelse i sør fo r planområdet .
Alternativt kan det sees på mulighetene for tilrettelegging av adkomstvei i nordvest med avkjørsel via
gårdstunet.



Forslag til plangrense alt. 2 :

Figur 2 viser forslag til plangrense alternativ 2, som tar for seg ett større område.

F igur 2 : Plangrense vises med gul stiplet linje.

Figur 3 viser alternativ 2 . på enklere oversiktskart for bedre oversikt over terrengform.



Figur 3 : Plangrense vises med svart stiplet linje.

Planområdet omfatter i hovedsak gnr/bnr 262/22 og er trukket ned til senterlinje på vei på
Nakkerudgata samt inn på adkomstvei for eksisterende bebyggelse for å kunne sikre adkomst til
området. Området avsatt t il boligbebyggelse i kommuneplanen er inkludert i forslag til
planavgrensningen.

Det renner en bekk tvers over området som kommunen har satt av til boligbebyggelse. Dermed vil
store deler av dette området ikke kunne utbygges da det skal være buffersone la gs vassdrag og det
vil måtte bygges bro over. Det vil da være fordelaktig å inkludere større areal for utbygging.

Jorda fra den dyrkede marka kan eventuelt brukes til nydyrking eller matjordsforbedring i et annet
område som et avbøtende tiltak.

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak, jf . § 1, andre ledd, bokstav c.

Det ønskes bebyggelse bestående av både eneboliger og tomannsboliger.

I kommuneplanens samfunnsdel fokuseres det blant annet på å ivareta barns muligheter for å lek og
fysisk utfoldelse. Det legges også vekt på å fremme Ringerike som en attraktiv bokommune, spesielt
for unge og familier i etableringsfasen. Forslag til Bestemmelser for kommuneplanens arealdel §
6.1.7, første ledd krever at det som utgangspunkt avsettes 25 m2 areal per boenhet for lekeareal.

Tyristrand Skole ligger omtrent 6 minutter med bil fra Nakkerud og det ser ikke ut til å befinne seg
andre lekeplasser eller parkanlegg i umiddelbar nærhet til området.



Etter forskrift om parkering for Ringerike komm une, Buskerud skal parkering etableres på egen tomt.
Det kreves også at det bygges snuplass i planområdet .

Etter forslag til bestemmelser for kommuneplanens arealdel § 5.5, andre ledd skal det i
reguleringsplan utarbeides forslag og bestemmelser for renov asjonsløsning. Snuplass for
renovasjonskjøretøy og adkomstvei for disse skal også vises på plankart .
§6.1.5 stiller krav til uteoppholdsarealer hvor det skal avsettes minimum 200 m2 MUA (minste
uteoppholdsareal for bolig) for enebolig og minimum 150 m2 MUA per boenhet i tomannsbolig.

Utbyggingsvolum og byggehøyder, jf . § 1, andre ledd, bokstav d.
Det er vanskelig å gi noe eksakt utbyggingsvolum og angi byggehøyder på et så tidlig i planprosessen,
da type boliger og antall ikke er ferdig vurdert.

Forslag til bestemmelser for kommuneplan tillater en total utnyttelse på inntil 25% BYA, maksimal
gesimshøyde på 7 meter og mønehøyde 9 meter. Bygningens hovedmøneretning skal være langs
med bygningens lengderetning.

Alt. 1:

Planområdet er på omt rent 5 dekar, noe som gir rom for omtrent 5 boliger . Eksempelvis tre
tomannsboliger og to eneboliger ved maksimal utnyttelse.

Alt. 2:

Planområdet er på omtrent 11 dekar hvor det etter kommunens standarder vil være plass til om lag
10 boliger ved maksimal utnyttelse. Da eksempelvis fem en e boliger og fem tomannsboliger.

Funksjonell og miljømessig kvalitet, jf . § 1, andre ledd, bokstav e.
Planområdet skal opparbeides og bygges ut i henhold til gjeldene lover og regler, dette vil ivareta
både funksjonell og miljømessig kvalitet.

Nakkerudgata som går forbi planområdet er en forholdsvis smal kommunal vei hvor fartsgrensen er
på 50 km / t. Det finnes i ngen registrering på mengde trafikk langs veien hos Statens vegvesens sine
vegkart.

Bussholdeplasser finnes i krysset på Nakkerudgata og Vikersundveien, som ligger omtrent 500 meter
nordvest for planområdet. Her er det tilrettelagt for god trafikksikkerhet i krysset med fortau og
undergang.

Tiltaket sin virkning på, og tilpassing til, l andskap og omgivelser, jf . § 1, andre ledd, bokstav f.
Planområdet vil etter utbygging fremstå som en naturlig utvidelse av bebyggelse sør igjennom begge
alternativene. I al ternativ 2. vil det også bli koblet sammen med bebyggelsen på gårdsbruket i vest . I
og med at arealet p e r i dag består av skog - og jordbruksareal, vil en utbygging med tilhørende
infrastruktur medføre en viss innvirkning på det lokale landskapet.



Det er etter Artsdatabankens nett jeneste for artskart ikke blitt registrert funn av sjeldn e eller sårbare
arter i området.

Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående
planarbeid jf . § 1, andre ledd, bokstav g.
Arealet som ønskes regulert er avsatt til boligformål samt LNFR hvor det i dag er dyrket mark , samt
noe frittstående vegetasjon .

Figur 4. viser arealet som er a vsatt til boligformål i dag via flyfoto. Figur 5 viser alternativ 2. over
kommuneplanen.

Figur 4 : Rød stiplet linje viser arealet som er avsatt ti l boligformål i dag.



Figur 5 : Alternativ 2. vises med svart stiplet linje over kommuneplanen hvor grønn farge representerer LNFR område og
skarp gulfarge representerer areal avsatt til bolig utbygging .

Det er blitt utført en konsekvensutredning for området B1 i forbindelse med godkje nnelse av at
område t er blitt avsatt til boligutbygging . Den samlede vurderingen lyder som følge:

«Forslaget tilrettelegger for boliger på Nakkerud, som ikke er et prioritert tettsted. Få negative
konsekvenser, men utbygging av området vil beslaglegger sk og av middels bonitet. Mulighet for
adkomstvei må utredes.»

Bekken som renner igjennom nordre del av området er registrert og det konkluderes i
konsekvensutredning at det ikke er funnet kjente naturverdier. I planprosessen må det vurderes
hvordan bekken skal behandle s, om den evt. skal fly ttes eller hvordan fremtidig bebyggelse ska l
plasseres rundt den .

Vesentlige interesser som blir berørt av planinitiativet, jf . § 1, andre ledd, bokstav h

For øvrig kan følgende interesser bli et tema;
- Adkomsten
- Flere tilknytninger til VA - nettet
- Flere tilknytninger til strømnett
- Nye ruter for renovatør
- Utsikt og solforhold for eksisterende bebyggelse
- Areal med dyrket mark

I henhold til kommunen sine kartsider , som vist i figur 6. er det vann og avløptilknytning i nærhet:



VL SJG 100
OV 250 PVC
SP 200 PVC

Figur 6 : Informasjon om vann og avløp fra kommunen sine kartsider.

Som vist i figur 6 . som rød sirkel eksisterer det en brannkum i krysset til Nakkerudgata,
Nakkerudalleen.

I følge Riksantikvarens nettsider er det ikke registrert kulturminner eller SEFRAK - registrerte
bygninger på tomten hvor planområdet befinner seg.

Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet jf . §
1, andre ledd, bokstav i.

Det skal utarbeides en ROS - analyse som skal følge plandokumentene.
De innspill som kommer i forbindelse med bl.a. oppstartsvarsling og som omfatter risiko og sårbarhet
skal omtales i planen, og om nødvendig skal det innhentes fagkyndige vurderinger for å dokumentere
og underbygge valgte løsninger.

Ifølge NVE Atlas er området under marin grense. Området er kartlagt for kvikkleirefaregrad, men det
er ikke oppgitt noe faresone for dette området. Det bør derfor utføres geotekniske undersøkelser når
planavgren sning er blitt fastsatt.



Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart, jf . § 1,
andre ledd, bokstav j.
Offentlige organer og andre interesserte skal varsles.
Foruten naboer/gjenboere vil det være naturlig å varsle bl.a. følgende instanser:
Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Statens vegvesen, NVE, Brannvesen, netteier/strømleverandør og
renovatør m.fl.

Prosesse r for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer
og andre berørte. jf. § 1, andre ledd, bokstav k.

Medvirkning i forhold til planprosessen skjer gjennom vanlige rutiner ved oppstartsvarsling og
offentlig høring, hvor a lle har mulighet til å komme med innspill til planforslaget. Kommunen og
andre fagkyndige skal rådføres der det er behov for dette.

Varsling skal skje via brev til både naboer og vanlige høringsinstanser j.fr. adresseliste. Varsling skal
også kunngjøres i en avis samt på kommunens nettside.

Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene
i tilfelle vil kunne bli ivaretatt, jf. § 1, andre ledd, bokstav l.

15 a) Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutred es og ha planprogram eller melding, jf. KU -
forskriften § 6

Faller inn under kriteriene i § 6, første ledd, bokstav a)?
Begrunnelse:
Tiltaket faller ikke innenfor Forskrift o m KU, §6, 1.ledd bokstav a , da dette
ikke gjelder reguleringsplan.

Ja: Nei:

Faller inn under kriteriene i § 6, første ledd, bokstav b)?
Begrunnelse:
Tiltaket faller innenfor Forskrift om KU, §6, 1.ledd bokstav b ,
vedlegg 1 da formålet er nye boligområder som ikke er i samsvar med
overordnet plan.

Ja: Nei:

15 b) Planer og tiltak som skal konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger for
miljø eller samfunn, jf. KU - forskriften § 8

Faller inn under kriteriene i § 8, første ledd, bokstav a)?
Begrunnelse:
Tiltaket faller innenfor Forskrift om KU, §8, 1.ledd bokstav a, vedlegg 2. da
tiltaket innebærer omstrukturering av jordeiendom.

Ja: Nei:

15 c) Opplysninger som skal legges fram av forslagss tiller som grunnlag for ansvarlig myndighets
vurdering etter § 11 eller § 12, jf. KU - forskriften § 9



Tiltaket ligger inntil eksisterende boliger og det vil legges til rette for en videre fortetting med
boliger, opparbeiding av adkomstveg(er), uteoppholdsa realer, lekeplass og lignende på området.

M iljøverdier som kan bli berørt er bekken som renner igjennom området og økosystemet rundt
den.

Planen har ingen forventede virkninger som følge av reststoffer, utslipp og produksjon av avfall ut
over den mengde som blir produsert av husholdningene. Området knyttes til vann og avløpsnett.

Forventede virkninger som kan følge av bruk av naturressurser vil være tap av jordbruksområder
og påvirkning på omkringliggende økosystemer.

15 d) Forslagstillers foreløpige vurdering av om planen eller tiltaket kan få vesentlig virkninger
for miljø eller samfunn etter KU - forskriften § 10

Det vurderes at planen vil kunne få virkninger for miljø eller samfunn etter KU - forskriftens §10 ,
annet ledd, b okstav b) :

Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter:
a) størrelse, planområde og utforming
b) bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser
c) avfallsproduksjon og utslipp
d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer.

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket
kan medføre eller komme i konflikt med:

V erneområder etter naturmangfoldloven
kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte
naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI),
prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale
laksefjorder og laksevassdrag, objekter,
områder og kulturmiljø fredet etter
kulturm inneloven

Området ligger ikke innenfor verneverdig
område eller utvalgt naturtype ifølge NVE
Atlas .

T ruede arter eller naturtyper, verdifulle
landskap, verdifulle kulturminner og
kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige
mineralressurser, områd er med stor betydning
for samisk utmarksnæring eller reindrift og
områder som er særlig viktige for friluftsliv

Det er ikke registrert truede arter,
verneverdige områder eller kulturminner hos
Artsdatabankens og Askeladdens nettjenester.

S tatlige planr etningslinjer, statlige
planbestemmelser eller regionale
planbestemmelser gitt i medhold av plan - og
bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller

Utenom tap av areal med jordressurser er det
lite som vil komme i konflikt med statlige
planbestemmelser eller rikspolitiske
retningslinjer. I de statlige planretningslinjene



rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske
retningslinjer gitt i medhold av plan - og
bygningsloven av 14. j uni 1985 nr. 77

for samordnet bolig - , areal - og
transportplanlegging er det nev nt at
jordvernet må balanseres mot storsamfunnets
behov.

S tørre omdisponering av områder avsatt til
landbruks - , natur - og friluftsformål, samt
reindrift eller områder som er regulert til
landbruk og som er av stor betydning for
landbruksvirksomhet

Planområdet regnes ikke som et større
område ( dyrka mark i forslag til utvida
plangrense er ca. 5 daa )

Ø kt belastning i områder der fastsatte
miljøkvalitetsstandarder er overskredet

Ikke relevant.

K onsekvenser for befolkningens helse, for
eksempel som følge av vann - eller
luftforurensning

Plan en forventes ikke å føre til konsekvenser
for befolkningens helse på en så liten skala
dette området omhandler .

V esentlig forurensning eller klimagassutslipp Planen har ingen forventede virkninger som
følge av reststoffer, utsl ipp og produksjon av
avfall ut over den mengde som blir produsert
av husholdningene.

Risiko for alvorlige ulykker som en følge av
naturfarer som ras, skred eller flom.

Ifølge NVE Atlas er det ikke registrert
faresoner eller hensynssoner i området.

Med vennlig hilsen
MjøsPlan AS
v/ HelleFlesjå
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Oppstartsmøte for reguleringsplan
Plan 462 Detaljregulering Norderud
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Ber forslagsstiller om å gjøre seg kjent med innholdet i dette dokumentet før oppstartsmøtet. Dette dokumentet
fylles ut i oppstartsmøtet. Referatet følger hele oppstartsprossessen, og skal godkjennes av begge partene.

Dato for oppstartsmøte avhenger av internt oppstartsmøte som avholdes første onsdag i hver måned.

Forslag til plannavn Detaljregulering Norderud

Plantype Områderegulering
Detaljregulering
Mindre endring av reguleringsplan
Gjeldende plan:

Eiendom (gnr./bnr.) Gbnr. 262/22

Planavgrensning

Saksnummer 1 9/4087 Plan - ID Plan - I D 462

Saksbehandler Ingrid Liseth

Planinitiativ mottatt 1 3.09.201 9

Møtested Fossveien 9 , Hønefoss Møtedato 03.1 2.201 9

Møtedeltakere
Forslagstiller

Fagkyndig e
Grunneier
Kommune/planmyndighet

Øistein B lekkerud, Sagtomta Utbygging AS, Blå Bolig
Odd Bran d tenborg , Vikersund Entreprenør , Blå Bolig
Hel le Flesjå og Ingeborg Fjeldberg, MjøsPlan AS
Lars Thomasrud
Ingrid Liseth, saksbehandler/arealplanlegger
Gre theTollefsen, fagansvarlig

1 . Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til
rette for boligbebyggelse i form av eneboliger
og tomannsboliger (frittliggende
småhusbebyggelse).

Merknader:
[Klikk her for å skrive inn tekst.]

2. Planstatus for reguleringsområdet
Plan: Plannavn, vedtaksdato:

Regional plan [Klikk her for å skrive inn tekst.]

Kommuneplanens arealdel Felt B1 i Kommuneplanens arealdel 201 9 -
2030

Kommunedelplan [Klikk her for å skrive inn tekst.]

Reguleringsplan
Tilgrensende reguleringsplan PlanI D 455 Del av Nakkerud

Pågående planarbeid i området [Klikk her for å skrive inn tekst.]

Andre planer/vedtak [Klikk her for å skrive inn tekst.]
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Annet planarbeid som kan ha betydning for utarbeiding av planforslaget

Kommuneplanens samfunnsdel
Hovedplan Avløp og Vannmiljø 201 7 - 2027
Energi og klimaplan vedtatt 02.1 0.201 0
Trafikksikkerhetsplan 201 7 - 2021
Regional plan areal og transport i Buskerud (igangsatt)
Regional plan for kulturminnevern i Buskerud
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest - Viken
Regional plan for Ringeriksregionen (igangsatt)
Kommunedelplan for gående og syklende
Folkehelsemeldingen 201 2 - 2030

Kommunens arealplaner finnes på følgende plass på vår hjemmeside;
https://www.ringerike.kommune.no/innhold/pagaende - planprosesser/vedtatte -
planer/Kommuneplanens - arealdel/
Andre gjeldende vedtatte planer i kommunen finner du her:
http://www2.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og - eiendom/Plansaker/

Planfors laget vil samsvare med overordnet plan
Planforslaget vi l ikke samsvare med overordnet plan

Merknader:
I planinitiativet som er sendt inn er det fremlagt to alternativer til planavgrensnig. I forhold til
disse to frarådet planavdelingen og flere andre fagområder i det interne oppstartsmøtet (se
pkt. 6) alt. 2 på bakgrunn av at dette beører matjord, og at de t ikke er utredet i overordnet
plan. I det offisielle oppstartsmøtet med forslagstiller ble planavdelingen informert om at alt. 2
ikke var gjengitt riktig. Planavdelingen ø nsker derfor nærmere tilbakemeldinger fra
forslagstiller på hvilket alternativ til p lanavgrensning som velges.

Aktuelle rikspolitiske / statlige planretningslinjer (RPR/SPR) og bestemmelser
(RPB/SPB)

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 201 9 - 2023
Fylkesmannens forventninger til kommunal arealplanlegging 201 9 - 2020
SPR Samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging
RPR Barn og unges interesser i planlegging
SPR Klima - og energiplanlegging
RPR Vernede vassdrag

Merknader:
Det forutsettes at forslagstiller gjør seg godt kjent med de avmerkede dokumentene.

Konsekvensutredning (KU)

Planen utløser ikke krav til konsekvensutredning.
Planen utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU, vedlegg I og II.
Forslag til planprogram sendes på høring pa rallelt med varsel om oppstart.
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Merknader: [Det vil stilles større krav til konsekvens utredning dersom man velger en
planavgrensning som ikk e er i tråd med overordnet plan. I utgangspunktet ser det ikke ut til å
være krav om full konsekvensutredning etter forskriften. Det gjøres likevel oppmerksom på at
det kan dukke opp forhold underveis i planprosessen som likevel gjør det nødvendig med full
konsekvensutredning. ]

3. Kommunale vedtekter og retningslinjer for planområdet
Bes temmelser og retningslinjer i kommuneplanens
arealdel

Merknader:
Overvannshåndtering:
Utredningskravet skal
oppfylles og løsningene skal
være tilfredsstillende.
Forslagsstiller anbefales å ta
tidlig kontakt med H RA for å
diskutere renovasjons -
løsning.

Retningslinjer for overvannshåndtering i Ringerike
kommune , vedtatt 4.4.201 9
Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til
fjernvarmeanlegg i Hønefoss, Ringerike kommune,
Buskerud (FOR - 2005 - 04 - 21 - 492)

Bryggeveileder Ringerike kommune

Grønn plakat

Parkeringsforskrift for Ringerike kommune

Forskrift om renovasjon for innsamling mv. av
husholdningsavfall for Ringerike kommune tilsluttet
Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS, Ringerike
kommune, Buskerud

Krav til lekeplasser

Strategi for universell utforming

Andre

4. Krav til varsel om oppstart av planarbeid
Forslagsstiller skal varsle oppstart av
planarbeidet. Varselet skal inneholde:

1 . Brev til grunneiere, leietakere,

berørte naboer, offentlige etater og

andre berørte interesser.

Brevet skal orientere om

planforslaget, dagens og framtidig

planstatus, planlagte arealformål

samt aktuelle utredningstemaer.

Det skal opplyses at

høringsutta lelser s endes

postmottak@ringerike.kommune.no

Merknader:

Vedr. punkt 1 :
Planavdelingen oversender a dresseliste
for varslingsparter.

Forslagstiller har ansvar for at eventuelle
leietakere blir varslet. Disse kommer ikke
opp i matrikkelen, og blir derfor ikke
automatisk varslet.

Forslagstiller utarbeider forslag til
annonse og varslingsbrev som sendes
planavdelingen til gjennomsyn før
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eller kommunens postadresse

Ringerike kommune, Postboks 1 23

Sentrum, 3502 Hønefoss. Eventuelt

kan uttalelsene også sendes i kopi

til forslagstillers adresse eller e -

postadresse .

2. Oversiktskart som viser planområdets

beliggenhet innenfor et større

område.

3. K art med avmerket planavgrensning.

4. Planprogram (hvis planen skal

konsekvensutredes).

Forslagsstiller er kjent med rutiner for
kunngjøring og varslingsbrev samt
varslingsliste/adresseliste.

varselet offentliggjøres. Det samme
gjelder for PDF og SOSI - fil med forslag til
planavgrensning, samt oversiktskart/foto.

Vedr. punkt 2:

D et skal avmerkes lett gjenkjennelige
elementer som navngitte skoler, kirker,
bensinstasjoner el. lign. i oversiktskartet.
Dette for at det skal være lettere å
orienteres seg om man ikke er lokalkjent.
Det gjør det lettere å ta stilling til om
planarbeidet vil berøre egne interesser.
Oversiktskartet kan evt. være et flyfoto.

Vedr. punkt 3:
Forslagstiller bestiller digitalt grunnkart
via InfoLand. Regulerte linjer får dere når
dere bestiller det digitale grunnkart et .

5. Informasjon og medvirkning i skissefasen
Forslagsstiller annonserer v arsel om
oppstart i Ringerikes B lad, gjerne også
på egen internettside. Planavdelingen
annonserer i tillegg oppstarten på
kommunens hjemmeside

Merknader:
Planavdelingen varsler oppstart til interne
samarbeidsp arter i kommunen. Til
annonsering på kommunens side må vi ha
planavgrensningen i SOSI - format.

I større reguleringssaker kan det være aktuelt
å avholde et folkemøte så tidlig som mulig i
planprosessen.

Informasjonsmøte

Informasjon og medvirkning på
internett (PlanDialog)
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6. Innspill etter internt oppstartsmøte

Til stede i internt oppstartsmøte:

Landbruk v. Eiliv Kornkveen

Teknisk fo rvaltning, Eiendomsforvaltninga v. Per Christian Frøislie

Teknisk forvaltning , vei/park/ idrettsforvaltning v. Morten Fagerås

Miljøvern v. Lisa Grenlund Langebro

Teknisk drift og forvaltning, avdelingsleder VA v. Øyvind Tosseviken

Byplansjef Inger Kammerud

Areal - og byplankontoret v. Ingrid Liseth og Linda Nethus

Avdeling Kommentar

Areal - og byplan
v. Ingrid Liseth og Linda Nethus

Planinitiativet er delvis i strid med
kommuneplanens arealdel. Denne er nylig
revidert og er førende.
Planinitiativets alternativ 2 inkluderer LN F -
områder (matjord) som ikke er spilt inn i
kommu neplanen og ikke er konsekvens -
utredet på overordnet nivå.
Forventningsbrevet fra fylkesmannen i Oslo
og Viken vedrørende kommunal planlegging
er tydelig på at matjord ikke skal
omdisponeres.

Alternativ 2 frarådes og forslagsstiller
anbefales å fremme forslag til detaljregulering
i samsvar med kommuneplanens arealdel.

Byggesak
v. Arne Hellum

Planforslaget bør forholde seg til areal
innlemmet i KPA nylig, ikke innlemme arealer
utover dette. At det renner en bekk over
arealet, kan ikke være en ny opplysning.
Bekken bør kunne brukes som et positivt
element i prosjektet. Men det vil være viktig å
klarl egge byggegrenser mot bekketrasé en
og avklare bevaring av vegetasjon og forbud
mot terreng inngrep i nærheten av
bekketrasé en.

Byggesak ber om å få komme med innspill
når planforslaget har flere detaljer, f.eks.
byggegrenser, eiendomsgrenser, veier,
lekeareal, terrenginngrep med mer.
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Vil påpeke at KP - bestemmelsene om
utnyttelse og tomtestørrelse ikke er førende
for regulering, men for bygging og fradeling i
uregulerte områder. Ved regulering står en
noe friere til å skreddersy et prosjekt.

Det bør avklares hvilke terrenginngrep som
skal tillates, f.eks. hvor høy terrengendring
som maksimalt er tillatt og hvor langt ut fra
bygningskroppen det kan fylles opp.

Byplansjef
Inger Kammerud

Ingen innspill.

Oppmåling
v. Elin Green

Deler av planområdet sine grenser er usikre,
det m å h oldes oppmålingsforretning.

Må omadressere dersom det skal adresser es
til Nakk e rudgata. Må vurdere å g i området et
eget adressenavn, l itt avhengig av hv or
man ge adresser som skal etableres.

Landbruk
v. Eiliv Kornkveen

Det må settes av areal til buffersone mot
LN F - områder. Arealet må ha eget formål
med eg ne bestemmelser. Buffersonen bør
beså av vegetasjon, evt. kan noe av arealet
være vei.
Vei kan legges slik det vises i alte rnativet som
er i tråd med KPA (alternativ 1 ) , på en slik
måte at det berører LN F - området i minst
mulig grad.

Friluftsliv
v. Tom - Erik Bakkely Aasheim

Planinitiativet vurderes ikke å ha noen
påvirkning på eksisterende friluftsinteresser.

Miljøvern
v. Lisa Grenlund Langebro

Ikke noen konflikter med registrerte
naturverdier.

Bekken gjennom planområdet må ikke
legges om eller legges i rør. Langs bekken
må naturlig kantvegetasjon bevares, av
hensyn til biologisk mangfold. Dette kan
sikres gjennom en hensynssone og
byggegrense mot bekk, bredde minimum 20
meter fra bekken. Det er usikkert om bekken
flommer over i perioder.
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For kryssing av bekk er det best med bru,
eller evt. kulvert under ve i. Det vil ikke tillates å
legge bekken i rør, selv for en kortere
strekning som et krysningspunkt vil være.

Teknisk forvaltning , Eiendomsfo rvaltninga
v. Per Christian Frøislie

Ingen innspill

Utbygging
v. Jostein Nybråten

Det ønskes en avkjørsel inn til området.
Nakkerudgata er kommunal med fartsgrense
50 km/h. Ønskes det trafikkmålinger her i
forbindelse med utarbeidelse av plan , kan
dette utføres av Utby ggingsenheten til
følgende pris:1 ukes måling med
trafikkdatarapport kr 5000, - , 1 4 dager måling
med trafikkdatarapport kr 7500, -

Det ligger VA infrast ruktur forbi
utbyggingsområdet.
Bevares bekken bør overvann fra
utbyggingsomr ådet føres dit.
Spillvannsledning Ø200 mm bør ha
tilstrekkelig kapasitet til denne utbyggingen.
For vann er det Tyristrand vannverk som er
anleggseier og forespørsel om kapasitet,
brannkummer og tilknytning må forespørres
Tyristrand vannverk. Dokumentasjo n må følge
med forslag til detaljregulering.

Teknisk forvaltning, vei/park/
idrettsforvaltning
v. Morten Fagerås

Veiadkomsten til planområdet vil være privat
eid og bør ha formål et « felles vei». Veien vil
ikke overtas av kommunen.
Det kreves en trafikksikkerhets - a nalyse
utarbeidet av fagkyndig for å avklare
trafikksikkerhets - situasjonen for gående og
syklende . På grunnlag av dette vil det
vurderes behov for tiltak som for eksempel
fortau / gang - og sykkelvei.

Vannkapasiteten må avklares med Tyrist rand
vannverk (privat vannverk), dokumentasjon
må følge med forslag til detaljregulering.

Det må settes av areal til snøopplag og snu -
løsning for renovasjonsbil, for eksempel
snuham mer. Skole - og barnehage kapasitet
må avklares .
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Det må settes av byggegrense mot V/A -
ledninger.

Bekken gjennom området har ikke års - sikker
vannføring , men bør forbli som et åpent
bekkeløp .

Teknisk drift og forvaltning, avdelingsleder
VA v. Øyvind Tosseviken

Ingen innspill

Forurensning
v. Ole - Anders Moskaug

Ingen spesifikke innspill

Boligsosialt arbeid
v. Tom Morten Nilssen

Ingen innspill

Miljørettet helsevern
v. Unni Suther

Ingen innspill

Barnerepresentant
v. Geir Svingheim

Ingen innspill

Brann og redning
v. Bodil Margrethe Østland Lafton

Det er viktig at vannforsyning til slokkevann
blir ivaretatt også i reguleringen.
Ad komstveier skal tilfredsstille
framkommelighet for utrykningskjøretøy.
Adkomst for brannvesenets biler, mannskap
og materiell er også viktig å ivareta, da
spesielt for stigebil d ersom det er behov for
dette med marktrykk ved oppstillingsplasser.

Folkehelsekoordinator
v. Lina M. B. Frantzen

Ingen innspill

Annet

7 . Aktuelle tema for utredning i planarbeidet

7 .1 Utvikling av by og lokalsamfunn Kommentar

Rett lokalisering
ABC - modellen skal bru kes for
handel/næring/industri

Konsekvenser for sentrum

Estetikk
Utforming, gatebilde, volum, høyder,
mm.

Det må utarbeides planbestemmelser om
utforming av bebyggelse, takform er, volumer
og høyder etc.

Møteplasser og byrom

Konsekvenser for naboer Må beskrives, både positive og evt. negative
konsekvenser
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7 .2 Landskap, natur og kulturmiljø Kommentar

Landskapsbilde (nær/fjernvirkning) Må beskrives , også sett fra fjordsiden

Naturmangfold, herunder vurdering
etter naturmangfoldloven §§ 8 - 12

Må utredes

Landbruk, jord og skog Må utredes

Strandsone, vann og vassdrag Må utredes

Grønnstruktur Eksisterende, bevare,
fjerne, tilpasse, etablere ny

Må utredes

Kulturminner og kulturmiljø Må utredes

Masseforvaltning
Behov for å beregne massebalanse/
plan for massehåndtering?

7 .3 Miljø og samfunnssikkerhet Kommentar

Risiko - og sårbarhetsanalyse
Skal alltid utarbeides

Må utarbeides

Miljøulemper
Forurensing, støv, støy og lukt

Må utredes . Dette gjelder både om tiltaket vil
generere slike miljøulemper og eventuelt
hvordan planområdet vil bli påvirket av
allerede eksisterende miljøulemper

Forurensning i grunnen
Eiendommens historikk og ev. behov
for undersøkelse

Må utredes

Radon og alunskifer Må utredes. Gjeldende kartlegging er
grovmasket

Skred Må utredes

Flom Må utredes

7 .4 Barn og unge Kommentar

Barn og unges interesser Må utredes

Skolevei Må utredes . Dette blir en del av
trafikkanalysen for området.

Lekeareal Må beskrives. Hvordan skal behovet for
lekeareal ivaretas i planen?

7 .5 Sosial infrastruktur Kommentar

Skole Undersøke kapasitet

Barnehage Undersøke kapasitet

7 .6 Teknisk infrastruktur Kommentar
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Energiløsning

Bredbånd/fiber

Vann og avløp Må utredes . Undersøke kapasitet

Overvannshåndtering Må utredes tidlig i planarbeidet. Helhetlig plan
for overvann må utarbeides, jf. «Retningslinjer
for overvann i Ringerike kommune».
Overvannshåndteringen skal pri mært baseres
på åpne løsninger. Løsninger for
overvannshåndtering kan være en ressurs i
utformingen av planområdet. Finnes det
omkringliggende naturmark som har
tilstrekkelig kapasitet til å ta imot
overflateva nnet som genereres i området skal
dette dokumenteres.
Eksisterende grøntstruktur og vegetasjon må
bevares i størst mulig grad.

Renovasjon, vurder nedgravd løsning Forslagstiller tar kontakt med HRA for å finne
tilfredsstillende løsning

Brannvann, tilgjengelighet for brann -
og redningstjenesten

Må utredes

7 .7 Samferdsel Kommentar

Veg og trafikk Må utredes i egen trafikkanalyse

Adkomst (avkjørsel/kryss) Må utredes . Areal til adkomst må ta minst
mulig av tilstøtende LN F - område.

Kollektivforbindelse Må beskrives

Trafikksikkerhet og tilgjengelighet Må utredes i egen trafikkanalyse

Parkering, herunder sykkelparkering Kommunens parkeringsnorm følges. Fokus
på gode løsninger for sykkelparkering er
ønskelig, basert på kommunens mål om mer
transport over på gange, sykkel og kollektiv.

7 .8 Aktivitet for alle Kommentar

Universell utforming Må utredes, jf. kommunens «Strategi for
universell utforming». Universelt utformet
bomiljø bidrar til at flere kan bli boende i egen
bolig lenger, som igjen reduserer behovet for
kommunale tjenester.

Friluftsliv Konsekvenser for friluftslivet må beskrives. Vil
planen tilføre friluftslivet positive elementer?
Vis gjerne konsekvenser på kartutsnitt.

Sammenhengende gang - og
sykkelnett

Må utredes
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7 .9 Bokvalitet Kommentar

Antall og type boliger Må beskrives

Ute oppholds areal Bestemmelser om MUA i kommuneplanens
arealdel legges til grunn.

Sol/skyggeanalyse Må utarbeides

Annet

7 .10 Annet Kommentar

Navneforslag for planområdet Forslagstiller kommer med forslag til
passende navn for planområdet, basert på
eksisterende gårdsnavn sammensatt med
ord som beskriver terreng/topografi i
området

8 . Krav til planforslaget – innhold og materiale
1. Plankart (målsatt PDF og SOSI - fil)
2. Veiskjæringer/fyllinger/frisiktsone skal

vises i plankartet
3. Reguleringsbestemmelser

(PDF og W ord - format )
4. Kommunens mal for

reguleringsbestemmelser og

planbeskrivelse skal benyttes
5. Illustrasjonsplan i målestokk 1 :500 som

viser maksimal utnyttelse, og utforming
av ubebygde arealer.

6. Kopi av kunngjøringsannonse og – dato
i avisa

7. Kopi av varslingsbrev
8. Kopi av varslingslisten
9. Oppsummering av innkomne

merknader ved oppstart, med
vurderinger

10. Planbeskrivelse, jf. pkt. 6 «Aktuelle
tema for utredning» . Planbeskrivelsen
skal inneholde arealregnskap for
planområdet

11 . ROS - analyse
12. Sol - og skyggeanalyse

K ommunens veiledning om
reguleringsprosess

Merknader:
Det vises til øvrige merknader i referatet
vedrørende aktuelle utredningstemaer.
Planavdelingen oversender aktuelle maler.

Lengde og tverrprofil for veiene?
Annet i llustrasjonsmateriale?
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9 . Kart
Grunnkart Merknader

Kommunen kan levere digitalt
grunnkart

Grunnkart bestilles via Infoland.

Det er behov for tilleggsoppmålinger Det kreves oppmåling der det ikke er
koordinatsatte grenser.

Plankart Merknader

Digital framstilling i SOSI skal
godkjennes av kommunen før
planforslaget kan regnes som komplett

Nasjonale produktspesifikasjoner finnes her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/
tema/planlegging_plan - _og_bygningsloven/kart --
og - planforskriften - .html?id=570324

1 0 . Gjennomføring
Aktuelle rekkefølgebestemmelser Merknader

Teknisk infrastruktur, herunder vei,
vann - og avløpsannlegg, brannvann,
energiforsyning, renovasjon og
overvannshåndtering

Må være ferdigstillt/opparbeidet før
brukstillatelse for første bolig kan gis.

Trafikksikker adkomst for gående,
syklende og kjørende , inkludert
trafikksikker skolevei

Må være ferdigstillt/opparbeidet før
brukstillatelse for første bolig kan gis.

Uteoppholdsareal og lekeareal Må være ferdigstillt/opparbeidet før
brukstillatelse for første bolig kan gis.

Samfunnssikkerhet, herunder flomfare,
skredfare, radon og grunnforurensning

Dersom fare er påvist må avbøte nde tiltak
være gjennomført før brukstillatelse for første
bolig kan gis .

Utbyggingsavtale

Forslagsstiller ønsker å inngå
utbyggingsavtale

Må avklares.

Det skal forhandles utbyggingsavtale
med kommunen parallelt med
planprosessen

Må avklares.

Andre forhold [Klikk her for å skrive inn tekst.]

1 1 . Kommunens foreløpige vurderinger og føringer

Anbefaler oppstart av planarbeid

Anbefaler ikke oppstart av planarbeidet, jf. pbl. § 1 2 - 8

Anbefaler politisk oppstart av planarbeid (prinsippavklaring) jf. pbl. § 12 - 8

Merknader:
Dette avhenger av hvilket alternativ til planavgrensning som velges, samt begrunnelsen for
valget.
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1 2 . Framdrift
Det er informert om saksgangen etter plan - og bygningsloven. Saksbehandlingstid fra
komplett planforslag er mottatt til førstegangsbehandling er 12 uker .
Forslagsstillers planlagte dato for varsling av oppstart: [Klikk her for å skrive inn tekst.]
Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse av komplett planforslag: [Klikk her for å
skrive inn tekst.]

1 3 . Gebyr
Behandling av planforslaget vil bli ilagt
gebyr etter kommunens
betalingsregulativ for saksbehandling
etter plan - og bygningsloven.

Gebyrregulativet finnes på kommunens
hjemmeside, og forslagsstiller er gjort kjent
med dette.
Betalingsreglement 201 9 s. 26

Fakturaadresse:
Navn og organisasjonsnummer : Avklares senere, sendes kommunen når avklart
Adresse: [Klikk her for å skrive inn tekst.]
Postnr. og - sted: [Klikk her for å skrive inn tekst.]

1 4 . Bekreftelser
Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på
det tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte
utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av
tilgjengelige opplysninger gitt i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer.

K onklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter
i den senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, i
kommunens rutiner og politikk og at nye opplysninger kan føre til endrede faglige
vurderinger. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige
myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring av prosjektet og endring av
fremdriften for prosjektet.

Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtal t fremdrift, uten at det er
avtalt nytt tidspunkt for innsendelse, kan kommunen anse saken som uaktuell og etter en
periode avslutte saken.

Sted, dato : [Klikk her for å skrive inn tekst.]

Referent
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________________________________________

Forslagstiller

1 5 . F orslag til f re mdriftsplan

Måned/
Aktivitet

Jan.
2020

Feb.
2020

Aug.
2020

Sept.
2020

Nov.
2020

Feb.
2021

Mars
2021

Juni
2021

Annonsere
oppstart av
planarbeidet

---------

Oppstartshøring,
min. 4 uker

---------

Periode for
utarbeiding
av plan forslag

-------- ---------

Oversende
planforslag til
planavdelingen for
gjennomsyn/be -
arbeiding /saksfor -
beredelse (saksbeh.
tid 1 2 uker)

-----------

1 .gangsbehandling
av planforslag

---------

Frist, h øring og
o ffentlig e ttersyn
(Periode min. 6
uker )

-----------

Merknads -
behandling

---------- ---------

Oversende revidert
planforslag til 2.
gangs behandling

---------

Planvedtak ----------

Fremdriftsplanen er kun veiledende og forut setter en ideell planprosess. Den tar ikke høyde
for eventuelle tilleggsutredninger, forlengelse av høringsfrister, innsigelser eller lignende.
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Planavdelingen i Ringerike kommune

v/ Ingrid Liseth

Deres ref.: Ingrid Liseth Vår ref.: HF /IF Moelv 18.03.2020

Forsl ag til u tvidet pl an avgren sn in g for N orderu d
bol i gfel t på N akkeru d
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Innledning

Viser til tidligere planforslag hvor det ble presentert to ulike forslag for planavgrensning. Det ble
nevnt at alternativ 1. kunne vært utvidet, mens alternativ 2. berører dyrket mark og ble dermed
svært lite aktuell. Kommunen frarådet å fortsette videre a rbeid med alternativ 2. Dette forslaget til
planavgrensning er en utvidelse av alternativ 1. Vi snakket muntlig i oppstartsmøte om en annen
mulig utvidelse av området, der grunneier fortalte at det ikke er dyrkbar mark og dårlig skog, og
grunnforhold som egner seg til utbygging. Området avsatt til boligformål i kommuneplanen er lite, og
det er muligens ikke plass til mer enn 2 - 4 tomter pga. terreng og bekken/vannsiget som går tvers
gjennom området. Dette gir lite rom for investeringer i plan og prosjekteri ng. Vi har i dette notatet
gjort vurderinger og undersøkelser om viktige tema som kan være til hinder for utvidelsen av
området, og ønsker at kommunen gjør en vurdering av om de er enige i våre vurderinger og om det
er en samfunnsmessig fordel å utvide omr ådet for å få plass til flere boenheter.

Sammendrag

Et litt s tørre planomr å de vil gi mer spillerom i utforming av tomter og bebyggelse . Det er ikke kjente
forhold som tilsier at utvidel sen av planområdet kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn,
som gir behov for utarbeidelse av planprogr am som grunnlag for videre planarbei d jf . PBL § 4 - 1 .
Utvidelsen av p lano mrådet strider mot formål i kommuneplanen , og det må derfor vurderes om det
må utarbeid es konsekvensutredning iht. F orskrift om konsekvensutredning v edlegg 1. punkt 25.
Formål et for det utvidete arealet i kommuneplanen er LNF - område . Området er ikke dyrkbart og har
ikke verdi som produktiv skog for grunneier . Ut fra kjent informasjon som er belyst i dette
dokumentet, er det heller ingen andre vesentlig negative konsekvenser for an dre forhol d.
Kommunen må ta stilling til om for slaget om utvidet planavgrensning må underlegges krav om
planprogram og/eller konsekvensutredning .

Grunnlag

A vgrensing

Det er h er tatt med en større del av eiendom i nord og nordvest for å sikre tilstrekkelig med plass.
Arealet ved adkomst langs Nakkerudgata er blitt utvidet for å inkludere tilstrekkelig med frisiktlinjer.
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Figur 1 : Avgrensing vist med sv art stiplet linke.

Utvides avgrensingen på denne måten frigi s det plass for å kunne bygge ut flere boliger , eventuelt å
øke størrelse på uteoppholdsareal er . Krav til snuplass for renovasjon og utrykningskjøretøy vil også
oppta en del areal . Dette forslaget utgjør ett areal på 12,3 daa hvor det vil være plass til ca. 10
frittstående boliger.

Området som inkluderes i nordøst består av et forholdsvis bratt ter reng med sørv estv endt helning.
Dette vil utgjøre svært gode sol - og utsiktsforhold for den nye bebyggelsen uten å påvirke
eksisterende bebyggelse negativt i noe særlig grad.
Forslaget bidrar også til en fortetting i allerede utbygde områder .

Jordkvalite t /jordbruk

D et utvidede planområdet befinner seg ikke på dyrkbar jord ifølge NIBIOs karttjenester. En liten del
av området (omtrent 175 kvm) berører dyrket mark kategorisert med stor verdi ifølge NIBIO. Dette
arealet vil det være nødvendig å ha med da dett e er tiltenkt areal for opparbeiding av adkomstvei og
å sikre fri siktlinjer ut til Nakkerudgata. Det planlegges ikke tiltak her.
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Figur 2 : Røde felter viser dyrket mark med stor verdi (hentet fra kilden.nibio.no) .

Løsmasser

I nnenfor avgrensingen finnes tynn hav - / strandavsetning (lys grå - blå felt) og bart fjell , stedvis tynt
dekke (rosa felt). Arealet som nå foreslåes inkludert i nordøst består av bart fjell og er dermed
uegnet som jordbruksareal. Derimot vil det te gi egnede grunn forhold med tanke på utbygging av
bolig.

Figur 3 : Utklipp av kart over løsmasser (Hentet fra http://geotest.ngu.no/kart/losmasse ) .

Utklippet nedenfor viser at området ikke er utsatt for erosjonsfare. De lyse lilla f eltene viser liten
fare, mens feltet med noe mørkere lilla farge indikerer middels erosjonsfare. Området innenfor
avgrensingen befinner seg nesten utelukkende utenfor de lilla feltene, men blir noe berørt av lav
erosjonsfare noen partier i ytterkant av avg rensingen.
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Figur 4 : Utklipp av kart over erosjonsfare (hentet fra kilden.nibio.no).

Naturtyper

Avgrensing berører ingen områder for utvalgte naturtyper eller verdifulle kulturlandskap ifølge
Miljødirektoratets WM S tjenester.

Skogbruk

Deler av området er ifølge NI BIO kartlagt som skog med Hogstklasse 3 og 4. Hogstklasse 3 vil si
forholdsvis ung sko g; <40 år, mens hogstklasse 4 regnes som eldre skog; 40 – 80 år. Denne
kartleggingen ser allikevel ikke ut til å stemme da flyfotografier viser at disse områdene er blitt
flatehogget og noe vegetasjon allerede har begynt å vokse tilbake.

Figur 5 : til venstre: gult felt viser eldre skog, mens grønne felter viser ung skog. Til høyre: Ortofoto ( N orge i bilder) viser at
det har forekommet flatehogst i området.

Arter
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Ifølge artsdatabankens karttjenester er det blitt observer t Stær (Strunus Vulgaris), innenfor området
den 1. mars 2019. Stær er kategorisert som en nært truet fugleart. Fugler forflytter seg raskt og
gjerne over store arealer , så siden det kun er blitt registrert en observasjon av arten i området antas
det at det her dreier seg om et midlertidig opphold.

Figur 6 : Liten, oransje kvadrat i vest viser registrering av Stær (hentet fra Artsdatabankens wms - tjeneste).

Biologisk mangfold

Det er ikke blitt registrert nøkkelbiotoper (livsmiljø er av særlig viktighet for bevaring av truede arter)
i eller i umiddelbar nærhet til området ifølge Kilden.no.

Flatehogst i området ser ut til å ha etterlatt seg noe kvist og døde stammer. Slike områder gir gode
leveforhold og gjemmesteder for en del inse kter som formerer seg og overvintrer i dødt treverk og
tørt gress. Det finnes allikevel større lignende arealer øst og nord for avgrensingen slik at om arealet
innenfor avgrensingen blir omdisponert anses det å ikke gi særlig negative konsekvenser.

Grønn struktur/ friluftsliv

S om vist i figur 6 ligger Avgrensingen ut enfor Miljødirektoratets kartlagte områder som er viktige for
friluftsliv. Det er heller ikke registret noe turløyper gjennom området på Ut.no. Da områdene rundt
avgrensingen består av jordbruksareal, felt med flatehogst og boligbebyggelse vil ikke utbygging føre
til oppbrytning i - eller forringelse av friluftsverdier.
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Figur 7 : Viktige friluftsområder er vist med røde og rosa felter. Planavgrensningens plassering vises med rød pil.

Kulturminner

Det er ikke registrert kulturminner eller SEFRAK - bygg innenfor eller i umiddelbar nærhet til
avgrensi ngen ifølge riksantikvarens karttjenester.

Forurensing

O m rådet er ikke berørt av forurenset grunn ifølge Miljødirektoratets karttjenester.

Sol - / skygge - /utsiktsforhold

Området har svært gode sol - og utsiktsforhold da det ligger i skrående sør vest vend t terreng. For
eventuelle boliger i den nordøstlige delen innenfor avgrensingen vil utsiktsforhold være spesielt gode
da det er få elementer plassert imellom ny bebyggelse og utsikten utover Tyrifjorden , som fungerer
som et rekreerende element . Ny bebyggel se vil heller ikke påvirke eksisterende bebyggelses sol - / og
utsiktsforhold da ny bebyggelse vil ligge nord for den eksisterende og blikkfanget vil være sørvest ut
mot Tyrifjorden .

Støy

Området er ikke utsatt for veitrafikkstøy og det er ikke andre kjent e støykilder i området.

Barns og unges interesser
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Det ekstra arealet som er ønskelig å ta med i avgrensingen virker ikke å ha spesielle verdier i forhold
til barn og unges interesser. Det er tenkelig at barn kan finne det interessant å utforske og leke i
området da det finnes noe viltvoksende vegetasjon o g stokker/kvister man kan bruke for å bygge
hytter og lignende. R ett nord for avgrensingen finnes det et større skogareal hvor vegetasjonen er
eldre . Disse områdene antas å være mye mer interessante områder for lek og f ysisk utfoldelse enn
arealet som fore slåes omdisponert .

Estetikk

Jfr. Opprinnelig planinitiativ, kapit t el om tiltaket sin påvirkning og tilpasning til landskap og
omgivelser vil ny bebyggelse framstå som en naturlig utvidelse av eksisterende bebyggelse i sør.
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Svar - Forslag til ny planavgrensning, Plan 462 Detaljregulering Norderud 
 

Viser til notat sendt oss 18.03.2020, med forslag til utvidet planavgrensning for Norderud.  

 

I notatet bes det om kommunens vurdering av: 

 

1.  Hvorvidt det er en samfunnsmessig fordel å utvide planområdet for å få plass 

til flere boenheter. 

 

2.  Hvorvidt utvidet planavgrensning må underlegges krav om planprogram 

og/eller konsekvensutredning iht. Forskrift om konsekvensutredning 

 

 

Vurdering punkt 1 

 

På overordnet nivå har politikerne allerede sagt ja til videre boligbygging på Nakkerud ved å 

vedta det opprinnelige planområdet til fremtid boligområde i gjeldende kommuneplan. 

 

Når det nå ønskes en utvidelse av dette vedtatte planområdet, er det blant annet begrunnet i at 

hensynssonen rundt bekken som renner gjennom området vil beslaglegge en del areal. Det 

samme vil også områder til renovasjon og tilkomst for utrykningskjøretøy gjøre.  

 

Ved vurdering av om det er ønskelig med en utvidelse av planområdet, er det flere forhold som 

må tas i betraktning. For det første må det ses på hvilke områder som vil bli berørt. Vernet av 

matjord står sterkt. I dette tilfellet er det hovedsakelig LNF-områder i form av skogarealer som 

vil bli omdisponert. 

 

I forslaget vil det likevel være et mindre område dyrket mark som blir berørt i forbindelse med 

opparbeiding av adkomstvei til planområdet. Her må det legges vekt på at det allerede vedtatte 

planområdet også vil være avhengig av at det opparbeides adkomst, da det ikke er satt av areal 

til dette i kommuneplanen.  
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Dersom det ikke kan unngås at opparbeiding av adkomst vil beslaglegge matjord, vil denne 

kreves erstattet, jf. kommuneplanens bestemmelser § 5.14. Etter prinsippene om økologisk 

kompensasjon brukt blant annet i forbindelse med Fellesprosjektet E16/Ringeriksbanen skal 

arealet som erstattes være tre-fire ganger større enn arealet som blir beslaglagt. 

Erstatningsarealet må opparbeides på ikke-dyrkbar mark, da dyrkbar mark er en ressurs som 

allerede er tilgjengelig. Det bør undersøkes om det er mulig å legge adkomstveien på en slik 

måte at den ikke berører matjord.  

 

Det er lang tid siden forslaget om boligområdet for Norderud ble spilt inn til arbeidet med 

kommuneplanen. Kommuneplanarbeidet har foregått over mange år. I mellomtiden har forhold 

med betydning for vurdering av eventuelle boligområder endret seg. Dette gir grunnlag for å 

vurdere planavgrensningen på nytt.  

 

På Nakkerud har trafikkforhold vært et viktig vurderingspunkt. I veikrysset mellom 

Nakkerudgata og riksvei 35 er det blitt etablert undergang for myke trafikanter. Dette gir en 

sikrere adkomst til planområdet for denne gruppen trafikanter.  

  

Andre forhold av betydning for vurdering av om et område er egnet for boligbygging er avstand 

til sentrumsfunksjoner, kollektivtransport og arbeidsplasser. Planområdet på Norderud har 

nærhet til større arbeidsplasser som omsorgssenteret Tyribo og Ringerike fengsel, samt tilgang 

til kollektivtransport og friluftsområder. Det ligger også i nærheten av satsningsområdet 

Tyristrand, ett av kommunens prioriterte lokalsamfunn.  

 

På bakgrunn av det ovenstående vurderer vi at det vil kunne være positivt å åpne opp for en 

begrenset økning i antall boenheter i umiddelbar nærhet til det allerede avklarte, fremtidige 

boligområdet i kommuneplanen. Spørsmålet må likevel legges frem for politisk behandling, og 

vi må videre avvente uttalelser fra overordnede myndigheter som Fylkesmannnen og Statens 

vegvesen i oppstartshøringen. 

 

 

Vurdering punkt 2 

 

I følge notatet vil det utvidede planområdet samlet utgjøre ca. 12 dekar, hvorav det allerede 

vedtatte området vil utgjøre ca. 4 dekar. I arealet på 12 dekar vil også areal til nødvendig 

adkomstvei inngå, areal som ikke er vist i overordnet plan. Det foreslåtte området er samlet sett 

relativt lite i utstrekning, samtidig vil utvidelsen gjøre planområdet mer enn dobbelt så stort 

som det opprinnelige området.  

 

Siden det utvidede planområdet vil utgjøre et relativt lite areal, og heller ikke vil beslaglegge 

matjord i stor utstrekning, vurdere vi at det ikke er grunnlag for å kreve planprogram og full 

konsekvensutredning etter Forskriften. Konsekvenser av utvidelsen av planområdet må likevel 

utredes på samme nivå som det allerede avsatte boligområdet ble utredet i forbindelse med 

kommuneplanarbeidet (se vedlegg). 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

Videre prosess 

 

Vi ber dere gjøre en vurdering av om adkomstveien til planområdet kan legges om slik at den 

ikke berører dyrket mark. Dersom dette er mulig, vil krav om kompensering av beslaglagt areal 

unngås. Legges adkomstveien om, må planavgrensningen tegnes om i forhold til omleggingen, 

og arealet av planområdet må kalkuleres på nytt. 

 

Videre ber vi dere foreta en konsekvensutredning av de delene av planområdet som ikke 

allerede er utredet i overordnet plan. Utredningen må minimum være på samme nivå som det 

avsatte boligområdet ble utredet i kommuneplanarbeidet. Dette inkluderer blant annet en 

vurdering av økt trafikkbelastning sett i lys av at boligområdet nå vil få plass til flere boenheter.  

 

Konsekvensutredningen dere utfører vil følge saken til politisk oppstartsbehandling. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Ingrid Liseth 

Arealplanlegger/saksbehandler 

ingrid.liseth@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Lars Thomasrud, Grunneier Norderud gård, TYRISTRAND 

MjøsPlan AS v/ Ingeborg Fjeldberg, MOELV 

 

Katrine Kammerud, Avdelingsleder Regulering, Ringerike kommune 

 

 

Vedlegg 
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1 Sam la vu rdering
I denne rapporten er alle innspill med samla konsekvensvurdering «liten/ingen negativ
konsekvens» presentert . I tillegg presenteres områder som etter en ny vurdering av
kommunens administrasjon er vurdert til å ha så negative konsekvenser at vi har valgt å ta
dem ut. De står presen tert i denne rapporten for å synliggjøre grunnlaget for den nye
vurderinga. Av alle forslagene som presenteres i rapporten er 2 0 forslag om framtidig bolig,
fire forslag om framtidige næringsområder, tre forslag om utvidelse av masseuttak, to
forslag om fr itidsbebyggelse, og ett forslag om utvidelse av camping plass (fritids - og
turist formål) .

1 . 1 Konsekvensutredning

Bolig

En stor del av områdene hvor det foreslås framtidig bolig er i allerede eksisterende
tettsteder, både i Hønefoss by og i de prioriterte tetts tedene Nes i Ådal, Sokna, Hallingby,
Heradsbygda, Haugsbygd og Ask/Tyristrand. Denne utbyggingen/fortettingen er etter
kommunens oppfatning i tråd med overordna føringer om samordna bolig - , areal - og
transportplanlegging, herunder statlige planretningslinj er og regionale planer. Dette gjelder
i mindre grad for områdene B28 «Åsa» og B1 «Nakkerudgata». Områdene ligger imidlertid i
tilknytning til eksisterende mindre tettsteder, og vil bidra til å opprettholde et
befolkningsgru nnlag. Forslag B1 «Nakkerudgata» ligger i nærheten av Rv. 35 med god
kollektivforbindelse mot Hønefoss og Drammen. B28 «Åsa» har et mer begrenset
kollektivtilbud mot Hønefoss, hvilket betyr at reiser til og fra dette området i større grad vil
være bilbasert.

De resterende forslagene til boligområder er i stor grad tilknyttet eksisterende tettsteder
med nødvendig teknisk og sosial infrastruktur. For områdene der støyproblematikk kan
være en utfordring må dette løses som en del av en eventuell reguleringsprosess. De fleste
boligforslagene h ar samlet sett begrensede konsekvenser, med lite dyrk bar mark som
foreslås omdisponert . Alt i alt gir det totale antallet innspillsområder for framtidig bolig med
liten eller ingen negativ konsekvens en god fordeling av nye boligområder og fortetting.

Nær ing

De tre forslagene til framtidige næringsområder ligger i tilknytning til eksisterende
næringsområder , og har overordnet sett få negative konsekvenser. Områdene skaper ikke
nye transportbehov til områder som ikke har dette i dag, utover en økning av arbeidsplasser
i de angitte områder og transport til og fra disse. For området i tilknytning til
«Miljøregistrering i skog» ( MiS ) vil avgrensning reduseres s lik at dette området ikke berøres,
samt at buffersone sikres .

Masseuttak

De tre forslagene om utvidelse av masseuttak er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel,
hvor det vektlegges at eksisterende uttak skal prioriteres. Ringerike kommune har store
grusress urser av høy verdi og nasjonal og regional viktighet, og en videreutvikling av
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eksisterende uttak er viktig for å sikre tilgang til disse ressursene. De tre foreslåtte
områdene ligger i god avstand til støyfølsom bebyggelse, og for utvidelse av masseuttak
kreves reguleringsplan med konsekvensutredning. Konsekvenser vil da behandles i større
detalj .

Fritidsbebyggelse

Forslaget om fritidsbebyggelse innebærer utvidelse/fortetting av et allerede eksisterende
hytteområde. Forslaget anses å ha få negative konsek venser.

Forslag FT1 «Utvidelse Buttingsrud camping» vil bidra til økt sikkerhet mot flom ved å flytte
og utvide virksomheten høyere i terrenget og dermed redusere sjansen for at viktig
infrastruktur for anlegget går tapt ved eventuelle flomhendelser.

Trafi kk og kollektivtransport

Når det gjelder trafikkbelastningen på veinettet i kommunen er i nnspillsområdene r elativt
jevnt fordelt på de ulike tettstedene , og d en totale trafikkøkningen for alle boligområdene er
beregnet til omtrent 1 800 ÅDT . Ringerike kommune tar forb ehold om at beregningene er
gjort på et detaljnivå som er tilpassa kommuneplannivå, basert på størrelsen på de enkelte
innspillsområdene. Detaljregulering av de enkelte områder vil kunne føre til avvik fra
beregnet økning i ÅDT .

Den økte t rafikken vil i varierende grad belaste riks - og fylkesveinettet, i hovedsak Fv. 241 og
1 63 for Haugsbygd, Fv. 1 74 for Heradsbygda, E1 6 for Hallingby, Nes i Ådal og Ringmoen,
R v. 35 for Ask, Tyristrand og Nakkerud , samt kommunalt lokalveinett innenfor de ul ike
områdene. Trafikk fra Haugsbygd, som får den største veksten i trafikk med en økning på
560 ÅDT , vil i stor grad ledes mot krysset Vesterngata/Hønengata, og kommunen har derfor
foreslått rekkefølgebestemmelse for dette krysset i planbestemmelsene. Nye områder i
Heradsbygda, samt områder i tilknytning til Hønengata, genererer også samlet sett en del
trafikk (1 08 ÅDT for Heradsbygda og 1 91 ÅDT for Hønengata), men denne fordeles på flere
kryss og vil ikke gi den samme økning i trafikkbelastning på enkeltkr yss som trafikken fra
Heradsbygda.

Ask, Tyristrand, Nakkerud, Hallingby, Nes i Ådal og Åsa har sparsomt kollektivtilbud p.t. og
legger i større grad opp til bilbasert transport, men h ovedvekten av de foreslåtte
boligområdene ligger imidlertid i områder so m i dag enten er sentrumsnært eller har gode
bussforbindelser . Flertallet av foreslåtte boligområder utenfor Hønefoss ligger i Haugsbygd
og Heradsbygda , og begge disse tettstedene har p.t. to bussavganger i timen til og fra
Hønefoss mesteparten av dagen . I mange av områdene er det også godt utbygd gang - og
sykkelveinett. I tillegg vil Ringerike kommune benytte seg av muligheten til å stille krav om
rekkefølgebestemmelser for gang - og sykkelvei der d ette ikke allerede er på plass og
vurderinger tilsier at de t må opparbeides. Ringerike kommune mener på bakgrunn av disse
vurderingene at målet om å begrense vekst i persontrafikk med bil og begrense økning i
CO2- utslipp er oppnåelig også med utbyggingen som presenteres i denne utredninga.

Alt i alt vurderes i nns pillene samla sett å være i tråd med overordna føringer og planer, og
uten særskilte overordna konsekvenser utover det som gjelder enkeltvis for hvert område.
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1 . 2 Risiko - og sårbarhetsanalyse

Støy

Fortetting i sentrale områder innebærer i mange tilfeller at o mrådene er berørt av støy fra vei
og bane i mindre eller større grad. Dette vil i de fleste tilfeller la seg løse gjennom avbøtende
tiltak, men det er viktig at støyfaglige utredninger blir gjort ved detaljreguleringer, slik at
nødvendige sikringstiltak gj ennomføres.

Grunnforhold

Mange av de vurderte områdene ligger under marin grense og på marine avsetninger.
Grunnforholdene er i flere områder uavklarte, og i enkelte områder er det usikkerhet rundt
områdestabiliteten. Ved detaljregulering må det gjøres vurderinger av grunnforhold, og der
vurderingene tilsier det må det gjøres geotekniske grunnundersøkelser.

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet for myke trafikanter er også gjennomgangstema for mange omr åder, og
vurderinger av gode, trafikksikre forbindelser for gående og syklende må gjøres i
reguleringsprosessene. Dette vil også bidra til å øke andelen gående og syklende.

Utover de nevnte forhold har det ikke blitt identifisert alvorlige overordna risiko - og
sårbarhetsforhold i tilknytning til innspillene.
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2 I nn ledn ing
Ringerike kommune er i ferd med å rullere kommuneplanen for perioden 201 9 - 20 30 .
Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel ble påbegynt i 201 3 . Det ble da sendt
inn 99 innspill til ulike arealformål. Kommunen engasjerte COWI AS i arbeidet med grovsiling
og konsekvensutredning av innspill ti l nye utbyggingsområder. I COWIs grovsiling ble 65
områder utvalgt til en grundigere konsekvensutredning. På bakgrunn av COWIs
konsekvensutredning , innkomne merknader, innsigelser og egne vurderinger er 4 2 av
områdene tatt ut. I tillegg er noen av innspillsområdene delt opp, hvorav noen deler er tatt ut
og andre deler er med videre.

I etterkant av høring og offentlig ettersyn har kommunen mottatt merknader på kvaliteten av
ROS - analysen som er gjort i forbindelse med konsekvensutredningen av innspillsområder.
Kommunen har derfor revidert konsekvensutredningen og gjort en grundigere analyse av
risiko og sårbarhet for alle innspillområdene som ble vid ereført etter
konsekvensutredningen. I forbindelse med denne revisjonen har kommunen tatt ut
ytterligere noen områder, med bakgrunn i nye vurderinger og informasjon som ikke
framkom i opprinnelig konsekvensutredning.

For konsekvensutredningene og ROS - anal ysene er det benytta et metodeopplegg som
sikrer at plan - og bygningslovens krav til utredninger er tilfredsstilt. Fokus har vært på
vesentlige virkninger på det overordna nivået kommuneplanen er på.

Alle arealendringene som inngår i konsekvensutredninga er gitt en vurdering når det gjelder
naturmessige og samfunnsmessige konsekvenser, samt en overordna ROS - analyse med
fokus på naturfare, teknisk og sosial infrastruktur og virksomhetsrisiko. Vurderingene som er
gjort bygger på kunnskap i tilgjengelige data baser som beskrevet i kildelista. Kommunen
har i tillegg vurdert innspillene opp mot egen arealbruksstrategi.

Merk: avgrensningene som er vist i denne konsekvensutredning a er ikke endelige. Endelige
og tilpassa avgrensninger er vist i plankartet.
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2. 1 Metodikk

2.1 .1 Generelt

I henhold til p lan - og bygningsloven skal planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og
samfunn konsekvensutredes. På kommuneplannivå er det særlig virkningene av foreslåtte
utbyggingsstrategier og av de samlede virkninge ne av planens arealendringer som skal
utredes. Men også alle nye områder for utbygging, samt formålsendring av eksisterende
byggeområder må utredes.

2.1 .2 Konsekvensvurdering

Planforslag med konsekvensutredning skal være tilpassa plannivået, være
beslutningsreleva nt og basere seg på foreliggende kunnskap. I tråd med forskrift om
konsekvensutredning skal planer som har vesentlig virkning konsekvensutredes, og dermed
er det også planforslagets vesentlige konsekvenser som skal utredes. Kommuneplanens
arealdel har ikke til hensikt å beskrive konkrete løsninger for detaljutforming og effektene av
disse.

Drøftinger av konsekvenser av forslag til endra arealbruk er gjort med utgangspunkt i
relevante nasjonale retningslinjer, fylkesplaner, sam t kommuneplanens samfunnsdel.

De enkelte innspillene er vurdert ut fra temaene som er listet opp i tabellen under. Disse er
basert på temaer som er omtalt i planprogrammet, samt en videreføring av temaer og
vurderinger fra grovsili ngen. For hvert tema er det under de enkelte innspillen e gjort en
vurdering for å komme fram til hvilken konsekvens tiltaket vil ha. Tabellen under beskriv er
hva som betegnes som liten/ ingen, middels og negativ konsekvens for temaene.

Tema Liten/ ingen negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

Forhold til
overordna planer :
kommuneplanens
samfunnsdel og
øvrige regionale
og nasjonale
føringer

I tråd med føringene i
samfunnsdelen av
kommuneplanen og
øvrige overordna
planer.

Delvis i tråd med
føringene i
samfunnsdelen av
kommuneplanen og /
eller øvrige overordna
planer.

Ikke i tråd med
føringene i
samfunnsdelen av
kommuneplanen
eller øvrige
overordna planer.

T eknisk og sosial
infrastruktur

God kapasitet / ingen
store kostnader knyttet
til infrastruktur som
følge av tiltaket.

Krever noe utbygging
av infrastruktur.
Omfang for
infrastruktur må
vurderes i forhold til
behov for tiltaket som
foreslås.

6

Tiltaket medfører
større utbygging av
teknisk og / eller
sosial infrastruktur,
som ikke står i
forhold til størrelsen
eller behovet for
tilt aket.

Trafikksituasjon Med fører mindre
økning i trafikk (< 1 0 0
ÅDT) , og/eller utløser

Medf ører økning i
trafikk ( 1 00 – 300
ÅDT), og/eller kan

Medfører stor økning
i trafikk (> 300 ÅDT),
og/eller vil utløse
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ikke behov for
utbedring av vei, G/S -
vei.
Beregningsgrunnlag:
ant. dekar × 6 = ÅDT

medføre behov for
utbedring av vei og
G/S - vei.
Beregningsgrunnlag:
ant. dekar × 6 = ÅDT

b ehov for utbedring
av vei og G/S - vei.
Beregningsgrunnlag:
ant. dekar × 6 = ÅDT

Landskapsbilde L iten eller ingen nær /
fjernvirkning. Små
terrenginngrep.

Terrenginngrep og /
eller tiltak som gir noe
negativ
landskapsvirkning.

Stor negativ
landskapsvirkning .

Naturmangfold
og vassdrag

Ingen kjente lokaliteter
blir berørt.

Noe inngrep i viktige /
verdifulle lokaliteter.

Viktige / verdifulle
lokaliteter får store
negative virkninger
eller går tapt.

Kulturmiljø Ingen kjente
kulturminner blir
berørt.

Noen kjente mindre
viktige kulturminner
går tapt.

Kjente viktige
kulturminner /
kulturmiljø får store
negative virkninger
eller går tapt.

Jord - og
skogressurser

Skog av lav bonitet.
Ikke dyrka mark.

Mindre områder dyrka
eller dyrkbar mark går
tapt. Vanskelig
tilgjengelig skog av
høy bonitet.

Dyrka eller dyrkbar
jord og / eller skog av
høy bonitet går tapt.

Folkehelse/
bomi ljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn og
unge/universell
utforming

Gangavstand til
sentrum / skole.
Nærhet til friområder.
Gode boforhold.
Universelt utformet.
Ingen negativ virkning
for eksisterende
friområder.

Litt lengre avstander,
forhold som er noe
negativt for bomiljø og
/ eller negative
konsekvenser for
eksisterende
friom r åder.

Tiltaket vurderes som
negativt med tanke
på folkehelse /
bomiljø / nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Bussholdeplass
og – tilbud

Kort vei til
bussholdeplass (<400
meter) og/eller
busstilbud som
muliggjør f.eks.
pendling til og fra jobb
med buss

Noe lenger vei til
bussholdeplass (400 -
600 meter) og/eller
busstilbud som
vanskeliggjør pendling
til og fra jobb.

Lang vei til
bussholdeplass
(>600 mete r)
og/eller få
bussavganger, ikke
mulig å pendle med
buss til og fra jobb.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Ingen kjente faktorer
som utgjør en
naturfare. God avstand
til vassdrag, fravær av
marin leire i grunnen,

Marin leire i grunnen,
ukjent stabilitet. Bratte
skråninger. Nærhet til
elv. Behov for
ytterligere

Kjente fareområder
for kvikkleire eller
skred i bratt terreng.
Innenfor flomsone for
2 00 - årsflom. Stor
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slake skråninger, ikke
påvist radon.

undersøkelser ,
avbøtende tiltak .

radonfare. Høy risiko
for ulykker.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Lite trafikk ( < 4000
ÅDT) , god sikkerhet
for alle trafikanter –
f.eks godt G/S - veinett,
oversiktlige kryss, god
veistandard, ingen
ulykker

Middels trafikk (4 -
8 000 ÅDT) ,
akseptabel sikkerhet
for biler og myke
trafikanter – f.eks god
veistandard, G/S - vei,
få ulykker

Høy (8 - 1 2000 ÅDT)
eller svært høy
( > 1 2000 ÅDT) trafikk
kombinert med lite
sikkerhet – f.eks
smale veier, farlige
kryss,
ulykkesstrekning,
mangel på G/S - vei

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Utenfor støysone,
ingen påvirkning.
Ingen fare for grunn -
/vann -
/luftforurensning,

Innenfor gul støysone.
Ukje nt/middels fare for
grunn - /vann -
/luftforurensning.

Innenfor rød
støysone, stor
støypåvirkning. Stor
fare for grunn - /vann -
/luftforurensning.

Basert på de temavise konsekvensvurderingene er det gitt en samlet vurdering for hvert
innspill. Tabellen under b eskriver hva som legges til grunn for samlet sett å v urdere at et
tiltak har liten/ ingen, middels eller stor negativ konsekvens.

Liten/ ingen negativ
konsekvens

Positivt tiltak for Ringerike kommune. I tråd med føringene i den
vedtatte samfunnsdelen av kommuneplan. Ingen eller få negative
konsekvenser.

Middels eller usikker
negativ konsekvens

Middels eller uavklarte konsekvenser innenfor flere tema.

Stor negativ
konsekvens

Viktige verdier går tapt.
Tiltaket er ikke i tråd med overordna planer .
Samfunnsnytten veier ikke opp store negative konsekvenser.

Beslutningene knyttet til kommuneplanens arealdel gjelder i hovedsak avklaring av
arealformål, og denne konsekvensutredningen baseres derfor på kunn skap som er
tilstrekkelig for å avklare hva de aktuelle arealene skal brukes til. Vurderingene som er gjort
er tilpassa det overordn a nivået, og det vil være mange nyanser innenfor de ulike fargene.
Dette synliggjøres i beskrivelsene av de enkelte områdene. Stor negativ konsekvens for ett
av temaene ka n gi stor negativ konsekvens for innspillet som helhet, avhengig av områdets
størrelse og del av området som blir berørt.

Ved reguleringsplaner er det dokumentasjonskrav knytta til flere av de ovennevnte temaene.
Alle reguleringsplaner skal vurderes i he nhold til naturmangfoldlovens kap. II og
kulturminnelovens § 9, samt at det skal utarbeides risiko - og sårbarhetsanalyse med omtale
av blant annet flom - og skredfare. Det betyr at temaer som vurderes i denne utredningen,
uavhengig av utfall, også skal besk rives i nærmere detalj ved en eventuell reguleringsplan.
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Avbøtende tiltak

Som en del av en planprosess kan det gjø res tilpasninger av et prosjekt for å redusere
eventuelle negative konsekvens er. Denne konsekvensutredningen på kommuneplan nivå
har ikke lagt til grunn eller gått i detalj på mulige avbøtende tiltak. For innspill som tas inn i
kommuneplanens arealdel, må man i det videre planarbeidet vurdere avbøtende tiltak som
kan redusere de negative virkningene som er påpekt i denne konsekvensutredningen .



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREAL DEL
KONSEKVENSUTREDNING AV NYE UTBYGGINGSOMR ÅDER

9

2. 2 Kunnskapsgrunnlag

Vurderingene er basert på nasjonale, regionale og faglige databaser. Temakart på
kommunens nettside har vært brukt, samt temautredninger som er utarbeidet i forbindelse
med kommuneplanrevisjonen. Det er i tillegg brukt faglig skjønn og l okalkunnskap.
Vurderingene baserer seg i all hovedsak på eksisterende kunnskap. Gjeldende
kommuneplan er også en viktig del av kunnskapsgrunnlag et i planprosessen.

F ølgende datagrunnlag blitt brukt:

Aktsomhetskart for jord - og flomskred (NVE):
https://temakart.nve.no/link/?link=jordflomskredaktsomhet

Aktsomhetskart for radon (NGU):
http://geo.ngu.no/kart/radon_mobil/

Aktsomhetskar t for flom (som WMS - tjeneste i kommunens karttjeneste):
http://www.kart.ringerike.kommune.no

Kvartærgeologisk kart (NGU):
http://geo.ngu.no/kart/lo smasse_mobil/

Kart over marin grense og kartlagte kvikkleiresoner (NVE):
https://temakart.nve.no/link/?link=kvikkleire

Kart over skredhendelser (NVE):
https://temakart.nve.no/link/?link=SkredHendelser

Kommunens kart over støysoner langs veinett:
http://www.kart.ringerike.kommune.no samfunnssikkerhet støy

Statens vei vesens vei kart (for trafikkmengder, ulykkespunkter etc.):
https://www. vei vesen.no/ vei kart/ vei kart

Ringerike kommune - Kommuneplanen s samfunnsdel
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og -
eiendom/Plansaker/Kommuneplan1 /Gjeldende - kommuneplan/

Ringerike kommune - Gjeldene kommuneplan, arealdelen
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og -
eiendom/Plansaker/Kommuneplan1 /Gjeldende - kommuneplan/

Ringerike kommune - Masseforvaltning – temautredning
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og -
eiendom/Plansaker/Utredninger - og - analyser/Masseforvaltning --- temautredning/

Kulturminnesøk, Riksantikvaren
http://www.kulturminnesok.no

NIBIO – Kilden
http://kilden.skogoglandskap.no/
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Miljøstatus
http: //www. miljostatus.no/kart/

Artsdatabanken
http: //artskart. artsdatabanken.no/Default. aspx

Statens kartverk – Norgeskart
http: //www. norgeskart.no/

Ringerike kommune, kart
http: //kart.ringerike.kommune.no
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3 Vu rdering av forsl ag til arealbru ksendringer

3. 1 Nes i Ådal

3.1 .1 01 – Fritidsbebyggelse Lunde, Nes i Ådal (F1 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF
Fritidsbebyggelse
1 2 daa
Helge Petter Waagard
302/4

Beskrivelse: Området ligger mellom E1 6 og Begna, rett sør for bebyggelsen i Nes.
Avstand til Begna ca . 1 00 m, og avstand til E1 6 ca . 230 m.

Samla vurdering
Området innebærer utbygging av hyttefelt i nærheten av Nes sentrum, i et
område som ikke er bebygd fra før. Nes i Ådal er et prioritert lokalsamfunn.
Utbygging beslaglegger skog av høy bonitet. Det mangler noe G/S - vei langs
E1 6. Negativ virkning for jord - og skogbruk. Kan være utfordring knytt et til
nærhet til renseanlegg.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn. Relativt nært Nes sentrum.



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREAL DEL
KONSEKVENSUTREDNING AV NYE UTBYGGINGSOMR ÅDER

1 2

T eknisk og sosial
infrastruktur

Planlagt nytt vannverk og renseanlegg vil gi
tilstrekkelig V /A - kapasitet. Nytt renseanlegg bygges
nordøst i det foreslåtte hytteområdet. Mangler G/S -
forbindelse ca. 1 70 m langs E1 6, retning Nes. Dette
er ikke vurdert som nødvendig pga. formål som
fritidsbebyggelse.

Trafikksituasjon Antas å gi en økning på ca. 3 0 ÅDT (hyttefelt,
genererer ik ke like mye trafikk som boligområder) .
Adkomst fra Ådalsveien (privat). Trafikken ledes ut på
Ådalsveien , så E1 6 som pr. i dag har ÅDT 2600.

Landskapsbilde Vurderes å gi liten landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente store verdier.

Kulturmiljø Ingen kjente.

Jord - og
skogressurser

Skog, høy og særs høy bonitet . D yrkbar jord, A -
område i jordfaglig vurdering.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/ universell
utforming

Nærhet til elv og friluftsområder. Flatt. Ca. 1 ,5 km til
sentrum , skole, butikker mm . Utenfor gul støysone.
Nærhet til renseanlegg kan gi luktproblemer.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 500 meter gangavstand. Lite busstilbud – få
daglige avganger, betjenes av Brakar og
Valdresekspressen.

ROS - analyse

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene
består av breelvavsetninger (sand, grus, blokk). Det er
ingen kjent skredfare. Området er vist med usikker
aktsomhetsgrad for radon. Området ligger i nærhet til
elv og delvis innenfor aktsomhetssone for flom.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
instit usjoner,
utrykningsetater)

Manglende G/S - vei langs E1 6 mot Nes, 1 70 meter –
lite trafikksikkerhet for myke trafikanter. Ellers ingen
kjente farer.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3.1 .2 08 – Masseuttak nord for Nes i Ådal (R 3 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Tidligere masseuttak og skog
LN F
Råstoffutvinning
Avgrensning ikke angitt
Jesper B. Henriksen
305/1

Beskrivelse: Forslagsstiller foreslo 4 områder til uttak av masser. Fra grovsiling er det vedtatt
at område A skal vurderes nærmere. KU her omhandler derfor kun område A.

Området ligger nord for Nes i Ådal, vest for E1 6.
Forslagsstiller opplyser at det har vært drevet grusuttak her siden tidlig på 1 900 - ta llet.
Usikker avgrensning av innspill.

Samla vurdering
Forslaget tilrettelegger for utvidelse av grustak nord for Nes i Ådal, i en
r egistrert viktig ressurs. Uttaksvirksomhet er allerede etablert, men i et
terreng hvor det er vanskelig å skjule terrenginngrepet. Utvidelse er i tråd
med føringer i kommuneplanens samfunnsdel om å prioritere eksisterende
uttak, men vil beslaglegge noe skog av høy bonitet.

Ved detaljregulering må avgrensning vurderes med tanke på landskapsbilde.
Støy må utredes nærmere. Sikker adkomst må utredes og eventuelt
utbedres (ligger i dag nærme sving på E1 6).

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Allerede åpna uttak priorit eres framfor etablering av
nye. Behov for uttak som kan dekke lokalt behov.
Registrert som viktig grusforekomst med lokal
betydning hos N GU.
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Teknisk og sosial
infrastruktur
Trafikksituasjon

A dkomst direkte fra E1 6 m. ÅDT på 2250 . Nærhet til
EL. Avkjøring er ikke tilpass a tungtrafikk (ikke
svingfelt), dette må utbedres ved detaljregulering.

Landskapsbilde Ligger i skråning ut mot dalen, nært bebyggelse.
Allerede uttak. Vanskelig å skjerme terrenginngrepet
ved utvidelse.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte verdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Der det ikke er tatt ut masser er det skog av høy
bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærmeste bolighus er nord for E1 6 , ca . 1 30 m fra
området. Flere bolighus mellom 3 - 500 m fra området.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ingen bussholdeplasser innen rimelig avstand.

ROS - analyse

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger o ver marin grense , løsmassene består
av breelvavsetning og tykk morene . Det er i ngen kjent
skredfare. Aktsomhetsgrad for radon er vist som
usikker . Det er god høydeforskjell ned mot elv, og
dermed utenfor aktsomhetssone flom.

Teknisk og sosial
infrastruktur ( vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Risiko knytta til avkjørsel. Dagens løsning ikke egna
for økt trafikk. Veien har lite trafikk, men E1 6 er
stamvei og mye tungtrafikk må påregnes.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Kan føre til økt anleggsstøy og økt trafikkstøy.
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3. 2 Hallingby og Ådal

3.2.1 1 4 – Utvidelse Buttingsrud Camping, Ådal (FT1 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og dyrka mark
LN F
Næring
1 40 daa
Trond Helge og Kristine Buttingsrud
285/1

Beskrivelse: Området ligger ved E1 6 og Buttingsrud camping i Ådal. Forslagsstiller ønsker å
utvide dagens virksomhet til motsatt side av E1 6. Bakgrunnen er bl.a. at dagens camping er
sårbar for flom.
Området ønsk es omdisponert til næring, i form av kro/motell, camping og fyrhus.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utvidelse av en etablert campingplass. Det er nært
etablert infrastruktur. Utbygging i skråninga vil være synlig i landskapet, og
det beslaglegger skog og dyrka mark. Landskapsbilde må derfor vurderes
ved videre regulering, samt naturma ngfold i området mot bekken i øst. Ved
detaljregulering må også trafikksikkerhet og støy vurderes nærmere , samt
plassering av kryss for adkomst og sikker kryssing av vei .

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Økt verdiskaping og produktivitet er et mål i
kommuneplanen, og flere arbeidsplasser i
besøksnæringene er en av strategiene for dette.
Dagens virksomhet har behov ut fra etterspørsel og at
området er flomutsatt.
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Teknisk og sosial
infrastruktur

Nær E1 6 og kollektivtilbud. Ikke G/S - vei langs E1 6 –
heller ikke aktuelt pga. lang avstand til annen
infrastruktur . Sikker kryssing for fotgjengere må
utredes ved detaljregulering. Ikke kommunalt V/A -
anlegg i området. Adkomst fra E1 6 . Utbyggingen vil
medføre økt trafikk, og behovet for sikker/planfri
kryssing (evt. svingfelt) av E1 6 mellom områdene nord
og sør for veien må utredes , ref. vegnormal N1 00 .

Trafikksituasjon E1 6 passerer gjennom området, og har i dag en ÅDT
på 2800.

Landskapsbilde Utvidelse av campingplassen oppover skråningen vil
være synlig i landskapet, og skiller seg ut fra øvrig
bebyggelse som i hovedsak ligger nede langs
Sperillen.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk øst for området. MiS - områder i nordøst, langs
med bekken. (MiS – miljøregistrering i skog )

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet. Deler av området er fulldyrka jord
(ca . 1 4 daa).

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til friluftsområder og Sperillen. Støy fra E1 6.
Foreslått område ligger i terreng med stigning.

Bussholdeplass
og - tilbud

Bussholdeplass ved inngangen til campingplassen.
Sparsomt busstilbud, få avganger pr. dag. Betjenes
av Brakar og Valdresekspressen.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger o ver marin grense , og løsmassene
består i hovedsak av breelvavsetninger, samt noe tykk
morene . Den nord - østlige delen av området ligger
svært nære utløpsområde for snøskred, men området
er dekket av skog . Radon moderat til lav
aktsomhetsgrad. Sørøstlige hjørne av tomt innenfor
aktsomhetsområde flom pga. nærhet til bekk , ellers
utenfor.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Kan være risiko knyttet til trafikk. E1 6 har lite trafikk i
ÅDT, men ettersom veien er stamvei mellom Øst - og
Vestlandet er det mye tungtrafikk. Det mangler GS
langs E1 6.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Dagens camping har lokal avløpsløsning. Ved
utvidelse må framtidig løsning ha nok kapasitet for å
hindre forurensning av grunn og vann.
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3.2.2 1 7 – Næring, Ringmoen skole (N3)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Nedlagt skole med uteområder, næringslokaler
Offentlig bygning
Næring
8 daa
Vikerfjell Eiendom AS
282/34

Beskrivelse: Sentral beliggenhet mtp . E1 6 og adkomst til Ådalsfjella via Fv. 1 72. Det er gitt
dispensasjon til næringslokaler på eiendommen. Forslagsstiller beskriver ønsket arealbruk
slik: Kontorer, salg og service av utstyr, lokalmat og forbruksvarer knytta til Vikerfjell. Ønsker
også å ha mulighet for å ha midlertidig visningsh ytte.

Samla vurdering
Forslaget innebærer næring i nedlagte lokaler, som er et positivt tiltak. Få
negative konsekvenser.

Ved videre detaljregulering må ny bebyggelse tilpasses omgivelsene
(byggehøyder, utnyttelse, etc.). Det bør vurderes om deler av eiendommen
skal settes av til lekeareal.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Næringsutvikling er et satsingsområde i
kommuneplanen. Positivt med ny virksomhet i
nedlagte lokaler.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Eksisterende infrastruktur. Nytt avløpsanlegg.
Nytt og utbedra kryss mot Vikerfjell. Adkomst fra Fv.
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1 72 Fjøsvikveien . Krysset Fv. 1 72/E1 6 har
venstresvingfelt fra sør, og G/S - vei i forbindelse med
bussholdeplasser.

Trafikksituasjon Traf ikken ledes videre på Fv. 1 72 (ÅDT 460) eller ut på
E1 6 med ÅDT 3800.

Landskapsbilde Etablert bebyggelse i et ellers bebygd område.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente forhold.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ingen konsekvenser.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Skolegården kan i dag ha funksjon som balløkke og
lekeareal for nærmiljøet. Ved utbygging av
eiendommen kan dette forsvinne.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 200 meter gangavstand til bussholdeplass. Lite
busstilbud – tre daglige avganger til og fra Hønefoss
(Brakar), samt noe tilbud med Valdresekspressen.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger o ver marin grense , og løsmassene
består av breelvavsetninger . Ingen kjent skredfare.
Området er vist med h øy aktsomhetsgrad for radon ,
og ligger utenfor a ktsomhetssone flom.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Kan generere noe økt trafikk ut mot kryss v E1 6. Dette
krysset er utbedra fra tidligere situasjon for å håndtere
økt trafikk.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Foreslått utnytting vil ikke gi merkbar støyendring.
Ellers ingen kjente forhold. Tidl. bruk indikerer liten
sannsynlighet f or grunnforurensning.
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3.2.3 1 8 – Hytter Langtangen, Samsjøen (F2)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Hytteområde
LN F
Fritidsbebyggelse
Hele tangen er noe over 200 daa
Peter Lie
282/1

Beskrivelse: Langtangen ligger nordvest i Samsjøen. Det er i dag 30 bebygde og 3
ubebygde fritidseiendommer på Langtangen. Forslagsstiller ønsker å skille ut ytterligere 2
tomter for fritidsbebyggelse mellom eksisterende bebyggelse og Samsjøveien. Området er
allerede utbygd, og bærer preg av relativt konsentrert fritidsbebyggelse.

Samla vurdering
Mindre utvidelse/fortetting av etablert hytteområde. Ingen kjente natur eller
kulturverdier innenfor området, få negative konsekvenser.
Tomter må plasseres med hensyn til eksisterende hyttetomter.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til etablert hyttefelt.

Teknisk og sosial
infrastruktur.

Ikke kommunalt V/A - anlegg eller strøm i området.
Adkomst fra eksisterende p rivat, lite trafikkert vei. Ikke
G/S - vei, heller ikke hensiktsmessig på bakgrunn av
lang avstand til annen infrastruktur.
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Trafikksituasjon Liten økning i trafikk. Trafikken går ut på lite trafikkerte
skogsveier før de til slutt går ut på E1 6 m. ÅDT 2600.

Landskapsbilde Innspillet foreslår flere tomter i et allerede utbygd
område.

Naturmangfold og
vassdrag

Registrerte rødlistarter i området ved Samsjøen, men
ingen registreringer innenfor avgrensningen.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av lav og middels bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til friluftsområder og Samsjøen.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ingen busstilbud.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger o ver marin grense , og løsmassene
består av tynn morene . Det er i ngen kjent skredfare.
Området ligger utenfor aktsomhetssone flom, og er
vist med usikker aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Foreslått utbygging vil ikke gi stor økning i trafikk.
Adkomst som i dag.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Økt trafikkmengde antas å være liten. Liten forskjell i
støynivå.
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3.2.4 21 – Boliger Gamle Ådalsvei 66, Hallingby (B29)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LN F
Boligbebyggelse
4 daa
Gamle Ådalsvei 66 AS v/ Stig Andre Meyer og Nils Olav Sætheren
274/84 og 98

Beskrivelse: Deler av gnr/bnr 274/84 er avsatt til boligformål, og det foreslås nå at en større
del av eiendommen avsettes til bolig. Foreslått avgrensning følger skråning mot vest.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting av eksisterende boligbebyggelse i prioritert
tettsted (jfr. kommuneplanens samfunnsdel). Ingen kjente natur - eller
kulturverdier. Kort avstand til infrastruktur, samt skole og andre tjenestetilbud.
Nedbygging av skog av høy b onitet og buffersone mot dyrka mark.
Nærliggende tomter vil bli mer innebygd. Ellers få negative konsekvenser.

Ved detaljregulering bør behov for G/S - vei vurderes. Noe av bufferet mot
dyrka mark bør beholdes.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn.
Del av et større sammenhengende boligområde.

T eknisk og sosial
infrastruktur

V/A - anlegg i Gamle Ådalsvei.
Gamle Ådalsvei er kommunal vei, og mangler G/S - vei .
På bakgrunn av lav trafikkmengde, i hovedsak i lav
hastighet til og fra boliger, er det usikkert om det er
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behov for en egen G/S - vei her. Må vurderes ved
detaljregulering. Adkomst fra Gamle Ådalsvei. Ikke
nødvendig å krysse E1 6 for å komme seg til skolen.

Trafikksituasjon Området vil generere ca. 2 4 ÅDT ut ti l Gamle
Ådalsvei . Denne veien drenerer ut til E1 6 med ÅDT på
ca. 3800.

Landskapsbilde Nye boliger i tilknytning til utbygd område. Foreslår
bebyggelse i deler av naturlig buffersone /
ve g etasjonen mellom bebyggelse og dyrka mark.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet. Bygger ned deler av buffersonen
mot dyrka mark.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til friluftsområder og elv. Gangavstand til
skole , butikk, barnehage, diverse tjenestetilbud og
kollektivtilbud .
Utenfor registrerte støysoner, ca . 200 m til E1 6.
Etablerte bolighus øst for foreslått utvidelse vil bli
" klemt " mellom vei og n y e boliger, i stedet for å grense
mot LNF.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 1 km gangavstand med planfri kryssing av E1 6 til
nærmeste busstopp v. E1 6. 8 - 9 daglige avganger til
og fra Hønefoss, betjent av Brakar. I tillegg noe tilbud
med Valdresekspressen.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger u nder marin grense , og løsmassene
består i hovedsak av marin leire, samt noe torv/myr .
Det er i ngen kjent skredfare. Området ligger utenfor
aktsomhetssone flom, og er vist med m oderat til lav
aktsomhet sgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området mangler G/S - vei , men f oreslått utbygging
antas ikke å medføre signifikant økning i trafikk.
Trafikkmengden i området er beskjeden, med lav
hastighet.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Området ligger langt utenfor støysoner for E1 6. Liten
trafikkøkning vil ikke gi merkbar endring av støybilde.
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3.2.5 22 – Boliger Gamle Ådalsvei nord, Hallingby (B30)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LN F
Boligbebyggelse
9 daa
Gudbrand Bergsund
274/2

Beskrivelse: Området ligger ved Gamle Ådalsvei, nord for eksisterende boligområde på
Hallingby. Området består i dag av skog, og grenser mot fulldyrka jord og boliger.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting av eksisterende boligbebyggelse i prioritert
tettsted (jfr. kommuneplanens samfunnsdel). Utvidelse av eksisterende
boligbebyggelse. Ingen kjente natur - eller kulturverdier. Kort avstand til
infrastruktur, samt skole og andre tjenestetilbud. Nedbygging av skog av høy
bonitet og dyrkbar mark, og buffersone mot dyrka mark. Ellers få negative
konsekvenser.

Ved detaljregulering må n aturmangfold utredes nærmere, særlig i tilknytning
til elv i nord. Behov for G/S - vei må og så utredes.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn. Del av et større
sammenhengende boligområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur

V/A - anlegg i Gamle Ådalsvei og i sløyfa
Røsslyngveien. Gamle Ådalsvei er kommunal vei, og
mangler G/S - vei . På bakgrunn av lav trafikkmengde, i
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hovedsak i lav hastighet til og fra boliger, er det
usikkert om det er behov for en egen G/S - vei her. Må
vurderes ved detaljregulering. Adkomst fra Gamle
Ådalsvei. Ikke nødvendig å krysse E1 6 for å komme
seg til skolen.

Trafikksituasjon Genererer ca. 54 ÅDT, som drenerer ut på Gamle
Ådalsvei og videre ut på E1 6 med ÅDT 3800.

Landskapsbilde Nye boliger i tilknytning til utbygd område. Foreslår
bebyggelse i naturlig buffersone / ve g etasjonen
mellom bebyggelse og dyrka mark.

Naturmangfold og
vassdrag

Elv like nord for området. Leveområde for elvemusling
nedstrøms. Ingen kjente registrerte naturverdier
innenfor foreslått område.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet. Dyrkbar jord (ca . 4,5 daa).
Bygger ned deler av buffersonen mot dyrka mark.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til friluftsområder og elv. Ca. 1 ,5 km til skole ,
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud .
Gode solforhold.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 1 ,2 km gangavstand til nærmeste busstopp. 8 - 9
daglige avganger til og fra Hønefoss, betjent av
Brakar. I tillegg noe tilbud med Valdresekspressen.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger u nder marin grense, på marin leire.
Det er i ngen kjent skredfare. Området er d elvis
innenfor aktsomhe tssone flom pga. kryssende bekk,
og er vist med l av til moderat aktsomhet sgrad for
radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området mangler G/S - vei , men foreslått utbygging
antas ikke å medføre signifikant økning i trafikk.
Trafikkmengden i området er beskjeden, med lav
hastighet.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Området ligger langt utenfor støysoner for E1 6. Liten
trafikkøkning vil ikke gi merkbar endring av støybilde.
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3. 3 Sokna

3.3.1 26 – Masseuttak Djupdalsmoen , Sokna ( R2)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.

Forslagsstiller
Gnr/bnr

Masseuttak
LN F
Råstoffutvinning
340 daa (forslagsstiller ønsker også at områder øst for Fv. 1 78
vurderes)
Andres Lundesgaard
1 48/1

Beskrivelse: Det har vært uttak av masser her siden 1 940 - tallet, og det tas i dag ut stein, grus
og sand. Det er en ambisjon om et årlig uttak på minst 50 000 tonn steinprodukter. Ringerike
kommune ga midlertidig dispensasjon på ubestemt tid i 2000, med forutsetning om driftsplan.
Driftsplan ble godkjent i 2002, og mobilt asfaltverk i 201 2. Bergart av høy kvalitet , fri for rado n.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utvidelse av et etablert pukkverk på en registrert meget
viktig forekomst av høy kvalitet. Utvidelsen gir liten landskapsvirkning. Det er
ingen kjente kulturverdier i området. Negative konsekvenser kan være
nærhet til Sogna, samt beslag legning av noe skog og dyrkbar jord.

Det stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan med tilhørende
konsekvensutredning for utvidelse av masseuttaket. Dette sikrer at
konsekvenser og avbøtende tiltak blir vurdert på detaljnivå. Det anbefales
derfor a t området avsettes til råstoffutvinning i arealdelen. Dette er i tråd med
kommunens strategi om å prioritere eksisterende uttak fremfor å etablere
nye.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser
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Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn. Av hensyn til naturmangfold og
landskap er det positivt å utnytte allerede åpna
områder, framfor å starte uttak i nye områder. Behov
for uttak som kan dekke lokalt og regionalt behov.
Registrert som meget viktig sand - og grusforeko mst
av N GU , og fjell av høy kvalitet.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Uttaket grenser direkte mot Fv. 1 78 Strømsoddveien,
med etablert avkjørsel . Skogsbil vei gjennom uttaket.

Landskapsbilde Etablert pukkverk langs lokal vei / dalsøkk. Lite
bebyggelse i nærheten. Omgitt av skog og kupert
terreng. Synlig for forbipasserende mens fjernvirkning
vurderes som liten.

Naturmangfold og
vassdrag

Elva Sogna renner øst for området, og er registrert
leveområde for fredet elvemusling. Ingen kjente
registrerte naturverdier innenfor området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av varierende bonitet. C a . 20 daa dyrkbar jord i
området (i hovedsak øst for Fv. 1 78).

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærmeste bolig fra eksisterende uttaksområde er ca .
500 m i sør. Medfører trafikk forbi f lere boliger langs
Strømsoddveien.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ingen busstilbud innen rimelig avstand.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene
består av breelvavsetninger, samt morene i ulike
tykkelser. Det er ingen kjent skredfare i området, og
det ligger utenfor aktsomhetssone for flom. Unntak er
i umiddelbar nærheten til bekken sør i området.
Aktsomhetsgraden for radon er vist som usikker og
moderat til lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ligger inntil Fv. 1 78, avkjørsel er etablert. Fv. 1 78 har
lite trafikk (ÅDT). Pro blematisk med uttak på østsiden
av vei mtp. traf ikkavvikling og kryssing av vei – det er
derfor ikke ønskelig med utbygging på denne siden.
Økt uttak kan føre til økt belastning på vei.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Økt uttak medfører risiko for økt støy og
støvforurensning. Utbygging mot øst medfører økt
risiko for forurensning av Sogna - elva.
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3. 4 Heradsbygda

3.4.1 27 – Boliger Bålerudmarka/Oppenåsen ( område B1 5 og B1 6 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
Friområde ( C) og LN F (D)
Boligbebyggelse
1 8 daa
Asle Oppen
52/4

Beskrivelse: Forslag om 4 områder for utvidelse av boligområde i
Bålerudmarka/Oppenåsen. Fra grovsiling er det vedtatt at område C og D skal vurderes
nærmere. KU her omhandler derfor kun disse områdene.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting/utvidelse av eksisterende boligfelt i prioritert
tettsted. Nærhet til infrastruktur og tjenestetilbud. Ingen kjente natur - eller
kulturverdier. Utvidelsen beslaglegger noe skog og grøntområder, og kan gi
redusert adkomst til friområdene for dagens boligområde.
På grunn av bratt terreng må man vurdere mulighet for adkomster.
Bebyggelse må tilpasses terrenget.

B1 6 (D i kart ovenfor) – Det går m ange stier gjennom området , her bør
grøntkorridor bevares for å gi forbindelse mot g røntområder videre oppover
(mot øst og nord) og bryte opp bebyggelsen noe.
B1 5 (C i kart ovenfor) – Må avgrenses med tanke på høyspent.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn. I tilknytning til eksisterende
boliger.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Eksisterende infrastruktur i området. Godt utbygd
G/S - veinett, underganger, trygge skoleveier. Område
B1 5 får adkomst fra Helgerudveien, Kremleveien,
Fjellveien eller Feltspatveien (ko mmunale), område
B1 6 får adkomst fra Fv. 1 74 Heradsbygdveien.
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Trafikksituasjon Genererer ca. 1 08 ÅDT ut på Fv. 1 74, som har en ÅDT
på 2800.

Landskapsbilde I tilknytni ng til eksisterende boligområde.
C og D vurderes å gi liten landskapsvirkning, forutsatt
utforming tilpasset nærliggende boliger.
B kan gi fjernvirkning da det strekker seg til / over
toppen på åskammen.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier innenfor
områdene.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av varierende bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Gangavstand til skole, barnehage og tjenestetilbud.
Områdene øverst i Bålerudmarka kan være støyutsatt
under visse forhold, pga. Vestsiden pukkverk.
Oppenåsen/Heggen er klassifisert som A - område i
kartlegging av bynære friluftsområder 201 4.
Foreslåtte områder berører stier og inngangsporter til
friområdet.

Bussholdeplass
og – tilbud

B1 5 har ca. 350 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass, mens B1 6 har 1 00 meter
gangavstand. Halvtimesavganger til og fra Hønefoss
m. Brakar.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Områdene ligger delvis under marin grense (B1 5
under, B1 6 og 1 7 over), og i stedvis bratt terreng. For
B1 6 og 1 7 er det lite løsmasser, stort sett tynt dekke
og bart fjell. For B1 5 finner vi tynn hav -
/strandavsetning. Det er ingen kjent skred - eller
flomfa re i området, og det er vist med lav til moderat
aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Eksisterende infrastruktur i området, og kort vei til
skole. Område C og D vil sannsynligvis ikke generere
s ignifikant økning i trafikk , og Fv. 1 74 gjennom
Heradsbygda har lite trafikk (ÅDT) . Kan være
utfordrende med bratt terreng i noen områder mtp.
utbygging/vei. For B1 6 vil støy fra Fv. 1 74 kunne bli en
utfordring – må utredes ved detaljregulering.

Virksomh etsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Lite sannsynlig med signifikant økning av støynivå.
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3. 5 Haugsbygd og Åsa

3.5.1 33 – Boliger Harehaugveien - Bølgenveien, Haugsbygd (B27)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LN F
Boligbebyggelse
40 daa
Anders Øren og Tyri Hus AS v/Otto Vaule Olsen
1 31 /1 og 1 06/1

Beskrivelse: Tyri Hus AS har vært i kontakt med grunneier av 1 31 /1 Øren som er positiv.
Øren har også sendt inn eget innspill om eiendommen. Eier av 1 06/1 hadde ikke besvart
henvendelse fra Tyri Hus AS da innspillet ble oversendt til kommunen. Tyri Hus mener det er
naturlig å se området under ett, og inkluderer derfor begge eiendommene i innspillet.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting av boligområder i prioritert tettsted.
Gangavstand til skole mm. Ingen kjente natur - eller kulturverdier.
Beslaglegger noe skog og dyrka mark. Kan gi negativ landskapsvirkning, og
beslaglegge friområde for eksisterende boliger.

Friområde for ek sisterende og eventuelt nye boliger må sikres.
Bebyggelse på de høyeste punktene bør unngås fo r å redusere
landskapsvirkning, og må tilpasses bratt terreng for å redusere behov for
terrenginngrep. Tilknytning til G/S - veg fra Lostajet mot bygdesentrum må
ut redes ved detaljregulering.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser
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Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn. Nærhet til eksisterende
boligfelt.

Teknisk og sosial
infrastruktur

I tilknytning til eksisterende bebyggelse og
infrastruktur. Grenser mot kommunal vei . Kommunalt
V/A - nett i området. G/S - veg fra Lostajet mot
Haugsbygd sentrum, går ikke helt opp til foreslått
område. Påkobling til denne vil gi trygg skolevei uten
kryssing av trafikkerte veier.

Trafikksituasjon Adkomst fra Bølgenveien (kommunal). Genererer ca.
2 4 0 ÅDT, i første omgang ut på lite trafikkert
kom munal veg før trafi kken ledes ut på Fv. 1 81 med
ÅDT 400 eller Fv. 241 med ÅDT 3800 .

Landskapsbilde Området er et element i kulturlandskapet . Bratt
terreng gjør at bebyggelse vil bli synlig både på nært
hold og på avstand. Grenser mot eksisterende
boligfelt, og vil være en utvidelse av et allerede
bebygd område.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier i området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet, samt ca. 2 daa fulldyrka jord.
Skog som del av boli g område, og dyrka mark delt fra
større jord med vei.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/ universell
utforming

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca . 1
km), barnehage, tjenestetilbud og kollektivtilbud .
Utbygging vil legge beslag på skog / friområde for
eksisterende boligfelt. Det mangler ca. 200 meter for
å få sammenhengende G/S - vei til sentrum.

Bussholdeplass
og – tilbud

Flere bussholdeplasser i umiddelbar nærhet langs
Bølgenveien. Halvtimesavganger til og fra Hønefoss.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og grunnen består
av forvitringsmateriale i tynt dekke. Det er ingen kjent
skred - eller flomfare i området. Aktsomhetsgrad for
radon er satt til moderat/lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utryknin gsetater)

Ingen kjente forhold utover allerede nevnte.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3.5.2 34 – Boliger Gamle Ringkollvei vest, Haugsbygd (B26)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog/jordbruksområder
LN F
Boligbebyggelse
Ca. 8 daa
Jon Ragnar Rønneberg
1 05/1

Beskrivelse: I utkanten av tettbebyggelsen i Haugsbygd, men i tilknytning til eksisterende
eneboliger.

Samla vurdering
Forslaget tilrettelegger for utbygging i tilknytning til eksisterende boliger, i
utkanten av tettbebyggelsen i Haugsbygd. Haugsbygd er et prioritert tettsted.
Området har gangavstand til skole, butikk mm, og det er ingen kjente natur -
eller kulturverdier. Forslaget beslaglegger no e skog og dyrkbar jord.
Utbygging må tilpasses omgivelsene, og buffer mot dyrka mark bør bevares.
Ved detaljregulering må tilknytning til G/S - veg og undergang v.
Hadelandsveien vurderes.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn.

Teknisk og sosial
infrastruktur.

Offentlig og privat vei . V/A - anlegg krysser
eiendommen. Mangler G/S - vei langs Gamle
Ringkollvei og Gjermundboveien – dette må utredes
ved detaljregulering . Adkomst fra Gamle Ringkollvei
(privat).
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Trafikksituasjon Genererer ca. 50 ÅDT. Drenerer videre ut på
Gjermundboveien (kommunal vei) som er lite
trafikkert, før trafikken ledes ut på Fv. 241 med ÅDT på
ca. 2800.

Landskapsbilde I et område preget av kulturlandskap, med spredte
eneboliger. Tett boligfelt vil bryte med omgivelsene.
Relativt flatt, og en del ve g etasjon (randsoner) skjuler
bebyggelse i området.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk nord for området. Ingen kjente registrerte
naturverdier innenfor området som er foreslått.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner innenfor foreslått område.
Automatisk fredet kulturminne (gravfelt) på
naboeiendommen i vest.

Jord - og
skogressurser

I hovedsak innmarksbeite, samt noe skog av høy
bonitet og noe uproduktiv skog. Dyrkbar jord.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/ universell
utforming

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca.
1 ,5 km), barnehage, diverse tjenestetilbud og
kollektivtilbud.
Ikke sammenhengende G/S - vei til sentrum.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 1 50 meter gangavstand til bussholdeplass.
Halvtimesavganger til og fra Hønefoss.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene
består av forvitringsmateriale. Det er ingen kjent
flomfare i området. Aktsomhetsgrad for radon er
usikker.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ikke G/S, men kort vei til skole. Fv. 241 har middels
trafikk (ÅDT). Kort avstand til G/S - veg ned mot
Haugsbygd sentrum, uten å måtte krysse vegen. Her
kan det vurderes en påkobling til innspillsområdet for
å skape go d trafikksikkerhet for myke trafikanter.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3.5.3 50 – Boliger Borgerenga, Haugsbygd (B20)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LN F
Boligbebyggelse
45 daa
Johan Bergsund
1 01 /1

Beskrivelse: Forslagsstiller opplyser at en viktig grunn for etablering av boliger her er ønske
om bygging av bioenergianlegg/flisfyring på Borger gård, og antyder årlig varmeproduksjon i
størrelsesorden 2 M W. Forslagsstiller skisserer at friareal kan ligge sørvest i området.

Samla vurdering
Forslaget tilrettelegger for u tbygging i tilknytning til eksist erende boliger og
infrastruktur i Haugsbygd, som er et prioritert tettsted. Utbyggingen bidrar til å
knytte sammen fragmentert bebyggelse. Avstand til skole og andre tjenester
er ca . 2 km, med sammenhengende G/S - vei . Utbygging vil beslaglegge skog
av høy bonitet , men ellers få negative konsekvenser. Støy reduserende tiltak
mot Fv. 241 må vurderes nærmere v ed eventuell detaljregulering.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn, i tilknytning til eksisterende
boligfelt Borgergrenda.

T eknisk og sosial
infrastruktur

Ny G/S - vei forbi området, sammenhengende fram til
skole, butikk osv. i Haugsbygd. N y avkjøring fra Fv.241
til Borgergrenda. V/A - anlegg i området.
Strømledninger i luftstrekk på tvers av området.
Adkomst via eksisterende adkomst til gnr/bnr 1 01 /1 .
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Trafikksituasjon Genererer ca. 2 70 ÅDT, ut på lite trafikkert kommunal
vei (Borgergrenda) og videre ut på Fv. 241 med
middels ÅDT på ca. 4800.

Landskapsbilde I tilknytning til eksisterende boligfelt. Videre utbygging
av boliger i området vurderes å ha liten
landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk i området. Viktig viltpassasje i området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca. 2
km), barnehage, diverse tjenestetilbud og
kollektivtilbud.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 350 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass. Fem daglige avganger til og fra
Hønefoss.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene
består av forvitringsmateriale. Det er ingen kjent
flomfare i området. Aktsomhetsgrad for radon er
moderat til lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utryknin gsetater)

Nærhet til Fv. 241 med lav trafikk (ÅDT).
Sammenhengende G/S - vei helt til Haugsbygd
sentrum .

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Støy fra Fv. 241 i deler av området nærmest veien.
Avbøtende tiltak må vurderes v. reguleringsplan.



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREAL DEL
KONSEKVENSUTREDNING AV NYE UTBYGGINGSOMR ÅDER

35

3.5.4 55 – Boliger Åsa (B28)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LN F
Boligbebyggelse
1 0 daa
Espen Hval
21 /1 , 21 /3, 21 /4

Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker å legge til rette for at flere kan bo i nærmiljøet lenger, på
attraktive tomter med livsløpsstandard. Forslagsstiller beskriver området som fjellknaus og
udyrka krattskog.

Samla vurdering
For slaget tilrettelegger for boligutbygging i et område med etablert
bebyggelse. Stor avstand til sentrumsfunksjoner/offentlig tjenestetilbud, men
det ligger en ny privat skole på naboeiendommen mot øst. Ingen kjente natur
eller kulturverdier. Beslaglegger noe dyrkbar mark/beite, men ellers få
negative konsekvenser.

Buffer mot vest bør bevares pga. landskapsvirkning.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Ikke prioritert lokalsamfunn , men i tilknytning til
etablert bebyggelse i Åsa.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Nær eksisterende infrastruktur.
Kommunal V/A løsning i området er under
planlegging. Ikke G/S - vei i området. Mulig å lage
sti/stikkvei t il skole uten å gå via hovedvei. Adkomst
fra Fv. 1 56.
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Trafikksituasjon Genererer ca. 6 0 ÅDT, ut på Fv. 1 56 som er lite
trafikkert i dag (ÅDT 850).

Landskapsbilde I e t område med spredte
eneboliger/skog/ kulturlandskap. Mot vest er det
skråning, og bebyggelse lengst vest vil kunn e bli godt
synlig fra Åsa vei en og Steinsfjorden.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Innmarksbeite.
Noe dyrkbar jord.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/ universell
utforming

Nær fjord og friluftsområder. Mulighet for attraktive
tomter. Ikke gan gavstand til
sentrumsfunksjoner/ offentlig tjenestetilbud
(Sundvollen, Hønefoss, Haugsbygd ). Skolen i Åsa er
en privat Montessorri - skole.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 200 meter gangavstand til nærmeste busstopp.
Brakar kjører 6 til 7 avganger om dagen mot
Sundv ollen og Hønefoss , men lite busstilbud i helger
og skoleferier.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, og løsmassene
består av marine avsetninger. Beliggenheten er noe
høyere enn aktsomhetssone for flom. Det er ellers
ingen kjent skred - eller flomfare. Området er vist med
lav til moderat aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
ut rykningsetater)

Ikke G/S, men kort vei til privat skole. Fv. 1 65 har lite
trafikk (ÅDT).

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3. 6 Hønefoss

3.6.1 56 – Masseuttak Heen Sand (R1 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Eksisterende uttak og skog
LN F
Råstoffutvinning
1 25 daa
Knut Waagaard
271 /1 37

Beskrivelse: Hensmoen, nord for Hønefoss, nær industriområde og friluftsområde. Ca. 2,5
km fra E1 6. Uttaket har vært i drift siden 1 940 - tallet. Totalt ca. 1 ,5 mill m3 / 2,7 mill tonn
reserver sand ifølge forslagsstiller. Med maksimalt uttak på 20 000 tonn per år, vil
forekomsten ha en varighet på 1 35 år.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utvidelse av eksisterende uttak, som er i tråd med
føringene i kommuneplanens samfunnsdel. Vil gi økt tilgang til byggeråstoff i
regionen. Beslaglegger skog, og nærhet til elv kan gi negative konsekvenser.
Kan medføre ul emper for nærliggende boliger.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Klassifisert som delvis nasjonalt og delvis viktig ressurs
av N GU. Det er følgelig viktig å sikre ressursen for
framtida, og hindre nedbygging av denne. Allerede
åpna uttak prioriteres framfor etablering av nye uttak.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Adkomst fra E1 6, via kommunal vei i Hensmoen
industriområde og videre på privat vei (Tajegata) . Nær
jernbane. Vil kunne gi økning i anleggstrafikk.
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Landskapsbilde Flatt område med tett skog, bort sett fra eksisterende
uttak og litt boligbebyggelse. En utvidelse av
masseuttaket vurderes å ha liten fjernvirkning.
Nærvirkning for forbipasserende på privat vei .

Naturmangfold og
vassdrag

Elv nord for området.
Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av middels og høy bonitet. Anna jorddekt
fastmark i eksisterende uttaksområde.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til eksisterende boliger kan medføre konflikter
og miljøulemper for beboere. Hensmoen er
klassifisert som B - område i kartlegging av bynære
friluftsområder 201 4.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 1 km gangavstand til bussholdeplass med 7
daglige avganger til og fra Hønefoss og
Hallingby/Ringmoen/Nes i Ådal.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger stort sett over marin grense, på
breelvavsetninger. Det er ingen kjent skred - eller
flomfare i området, som ligger utenfor
aktsomhetssoner for flom. Området er avmerket med
usikker aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Mulig økt anleggstrafikk på veinett. Ellers ingen kjente
forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Mulig økt støy og økt støvforurensning på veinett.
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3.6.2 58 – Nær ing ved jernbane Hensmoen ( N2 A)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LN F
Næring
95 daa
Hans Tollef Solberg
92/1

Beskrivelse: Hensmoen, i tilknytning til eksisterende næringsområde. Forslag om
næringsområde med jernbanen som et viktig grunnlag for næringsutvikling.

Samla vurdering
Forsl aget innebærer utvidelse av eksisterende industriområde. Vil føre til flere
arbeidsplasser i regionen, og er i tråd med kommunens ønske om vekst i
arbeidsmarked. Få negative konsekvenser, utenom M i S - område og
beslaglegg ing av skog. Avgrensning er derfor justert i plankartet for å unngå
nedbygging av dette området.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Utvidelse i tilknytning til eksisterende industriområde. I
tråd med samfunnsdelens mål om økt verdiskaping og
flere arbeidsplasser. Kan styrke Hensmoen som
næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Jernbane gjennom området.
Det er etablert infras truktur i næringsområdet på
Hensmoen. Adkoms t fram til området må etableres,
fortrinnsvis ved å bruke eksisterende privat og
kommunalt vegnett (Hensmovegen).
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Trafikksituasjon Trafikken drenerer ut på E1 6 via kryss tilpassa tyngre
trafikk (venstresvingfelt fra sør, avkjøringsrampe fra
nord). E1 6 v. krysset har 4650 ÅDT i dag.

Landskapsbilde Relativt flatt område i forlengelse av industriområde.
Liten nær - og fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk i området.
MiS - registrering delvis innenfor området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner innenfor foreslått område.

Jord - og
skogressurser

Skog av varierende bonitet, samt noe myr. Høy
bonitet sør for jernbane. Noe dyrkbar jord.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Hensmoen er klassifisert som B - område i kartlegging
av bynære friluftsområder 201 4. Forslagsstiller
forutsetter at traktorvei gjennom området legges om,
og opplyser at det ellers ikke er noen brukte turstier.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 8 5 0 meter gangavstand til bussholdeplass. 7
daglige avganger til og fra Hønefoss.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger delvis under marin grense, men
løsmassene domineres av breelvavsetninger, ellers
tynt dekke eller bart fjell. Det er ingen kjent fare for
hverken flom eller skred i området, og
aktsomhetsgraden for radon er definert som moderat
til lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Hensmobanen går tvers gjennom området.
Byggegrense mot bane på ivaretas.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Området ligger i god avstand til støyfølsom
bebyggelse.
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3.6.3 60 – Næring ved Spenncon, Hensmoen (N2 B)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Furuskog
LN F
Næring
27 daa
Hans Tollef Solberg
92/1

Beskrivelse: Hensmoen, i tilknytning til Spenncon og eksisterende næring. Arealet ønskes
avsatt til næring, for å legge til rette for mer areal til Spenncon.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utvidelse av eksisterende industriområde. Vil føre til flere
arbeidsplasser i regionen, og er i tråd med kommunens ønske om vekst i
arbeidsmarked. Få negative konsekvenser, annet enn at området
beslaglegg er skog av middels bonitet og nærhet til en bolig.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Utvidelse i tilknytning til eksisterende industriområde. I
tråd med samfunnsdelens mål om økt verdiskaping og
flere arbeidsplasser. Kan styrke Hensmoen som
næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Etablert infrastruktur i næringsområdet på Hensmoen.
Nærhet til jernbane. Adkoms t fram til området må
etableres, fortrinnsvis ved å bruke eksisterende
kommunalt og privat vegnett (Hensmovegen).

Trafikksituasjon Trafikken drenerer ut på E1 6 via kryss ti lpassa tyngre
trafikk (venstresvingfelt fra sør, avkjøringsrampe fra
nord). E1 6 v. krysset har 4650 ÅDT i dag.
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Landskapsbilde Relativt flatt område i forlengelse av industriområde.
Liten nær - og fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av lav og middels bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Hensmoen er klassifisert som B - område i kartlegging
av bynære friluftsområder 201 4. Enebolig sørvest for
området. Nærhet til eksisterende boliger kan medføre
konflikter og miljøulemper for beboere.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 600 meter gangavstand til bussholdeplass. 7
daglige avganger til og fra Hønefoss.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassedekke
er tynt eller fraværende. Mye bart fjell. Det er ingen
kjent skred - eller flomfare. Området er avmerket med
moderat til lav aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomh etsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Området ligger i god avstand til støyfølsom
bebyggelse.
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3.6.5 68 – Boliger Rundtom (område sør) , Hønefoss (B1 2)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
Industri (nord for vei en) / Friområde (sør for vei en)
Boligbebyggelse
50 daa (20 sør for vei en)
Tronrud Eiendom AS (etter avtale med Follum Eiendom AS)
87/575 og 50/2

Beskrivelse: Fra grovsiling er det vedtatt at kun området sør for Hovsmarkaveien skal
vu rderes nærmere. KU her omhandler derfor kun dette området.

Samla vurdering
Forslaget innebærer boligbygging i tilknytning til eksisterende boligfelt. Få
negative konsekvenser. Buffer mot industriområde må sikres. Li te sikkerhet
for myke trafikanter nedover mot Hønefoss langs Hovsmarkveien. Ved
reguleringsplan må rekkefølgekrav om G/S - vei vurderes for å sikre trygg
skolevei.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til eksisterende boligområder ,
sentrumsnært.

Teknisk og sosial
infrastruktur

V/A - nett i området. Grenser mot offentlig vei . Ingen
G/S - veg i området – ved detaljregulering må gangvei
fra H ov ungdomsskole til Tyrimyra forlenges opp til
Rundtom for å sikre trygg skolevei .

Trafikksituasjon Genererer ca. 1 2 0 ÅDT som ledes ut på kommunalt
vegnett (Hovsmarkveien og Rabbaveien), til slutt ut i
Rv. 35 Hønengata litt sør for «gummikrysset» ( Rv.
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35 /E1 6). Hønengata har i dag en ÅDT på 1 7700 v.
kryss mot Hovsmarkveien.

Landskapsbilde Relativt flatt område i tilknytning til eksisterende
boligfelt. Vurderes å ha liten nær - / fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Noe s kog av høy bonitet, men dette er et mindre
område, mellom boliger / industri / næring.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Gangavstand til skole ( ca. 1 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektivtilbud . Nærhet til Hovsmarka
friområde. Arealene er i hovedsak regulert til
grønnstruktu r i gjeldende reguleringsplan. Nærhet til
industriområde kan medføre miljøulemper. Mangler
noe G/S - vei mot skole / sentrum.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 300 meter til nærmeste holdeplass nede på
Haldenjordet (Morgenbøen), men det er ikke
tilrettelagt gangvei. Halvtimesavganger hele dagen,
kvartersavganger i morgen - og ettermiddagsrush.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, og løsmassene
domineres av elveavsetning, sannsynligvis oppå
marine avsetninger. Området som ønskes utbygd
omkranses av bratte skråninger. Det er ingen kjent
flomfare. Aktsomhetsgrad for radon er usikker.

Teknisk og sos ial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området bør tilknyttes dagens atkomstvei fra
Hovsmarkveien. G/S - vei mangler – bør vurderes.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3.6.6 69 – Boliger nedre Begnamoen, Hønefoss (B1 4)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Industri/lager
Erverv
Boligbebyggelse
1 5 daa
Tronrud Eiendom AS (etter avtale med Follum Eiendom AS)
50/333

Beskrivelse: Industriområdet ligger "inneklemt" i eksisterende boligområde i Hønefoss.

Samla vurdering
Forslaget innebærer boligutvikling i tilknytning til eksisterende boligfelt. Bidrar
til å knytte sammen eksisterende boligområder øst og vest for området. Få
negative konsekvenser, men nærhet til E1 6 kan gi støyulemper. Ved
detaljregulering må støyforhold utredes.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til eksisterende boligområder.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Adkomst fra Hofsfossveien eller Begnaveien
(kommunalt). V/A - nett i området. Grenser mot
offentlig vei og jernbane (lite trafikkert bane). Kryss v.
E1 6 er dimensjonert for høy trafikkmengde med
venstresvingfelt fra sør og høyresvingfelt fra n ord.
G/S - veg sørover langs Hofsfossveien.
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Trafikksituasjon Genererer 90 ÅDT, som drenerer ut på Hofsfossveien ,
Fv. 1 72 med ÅDT på 1 200 og til slutt E1 6 med ÅDT på
8200.

Landskapsbilde Lagerområde mellom eksisterende boligfelt. Positiv
landskapsvirkning om dette blir en del av et helhetlig
boligfelt.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ingen konsekvenser.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

C a . 3,5 km til skole , barnehage, diverse tjenestetilbud
og kollektivtilbud . Nær het E1 6 og jernbane som kan
medføre støyulemper.

Bussholdeplass
og – tilbud

Bussholdeplass for skolebuss i umiddelbar nærhet
langs Hofsfossveien. Ca. 1 50 meter gangavstand til
bussholdeplass med ordinær rutebuss med tre
daglige avganger til og fra Hønefoss.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, og løsmassene
består av elveavsetninger, sannsynligvis oppå marine
avsetninger. Topografien er flat og ukomplisert, men
store deler av området ligger innenfor
aktsomhetssone for flom. Aktsomhetsgrad for radon
er moderat til lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ligger tett mot jernbane. Byggegrense må
overholdes. Ellers ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold. Jernbanen er ikke trafikkert pr. i
dag, kan utgjøre kilde til støy hvis trafikk øker.
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3.6.7 72 – Næring Veienmarka ( N1 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
Friområde
Næring
1 2 daa
Ringerike kommune
49/256

Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker at eiendommen settes av til næringsformål.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utvidelse av eksisterende næringsområde , og vil bidra til
flere arbeidsplasser nært Hønefoss by . Få negative konsekvenser, annet enn
at området beslaglegger skog av høy bonitet, samt nærhet til boligområder
og skole. Lokal - og områdestabilitet må vurderes ved en eventuell
detaljregulering mtp. kvikkleire/skred. Utforming av kryss mot fv. 35 må også
vurderes ved detaljregulering avhengig av hvor mye trafikk
reguleringsfor målet vil generere.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Foreslår næring i relativt kort avstand til Hønefoss
sentrum , i tilknytning til eksisterende næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Hovedvannledning på tvers av området. Teknisk
infrastruktur må opparbeides for området. Adkomst
løses ved tilknytning til eksisterende lokalveinett
(Birkebeinerveien, kommunal ), og videre ut på Fv. 35
Soknedalsveien.
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Trafikksituasjon Området vil føre t il begrensa økning i trafikk, som
drenerer ut på F v. 35 Soknedalsveien, med ÅDT på
5600.

Landskapsbilde Foreslår næring på et slakt skrånende område , omgitt
av brattere skråninger og skog , samt eksisterende
bebyggelse, hovedsakelig næringsbygg . Vurderes å
ha liten negativ nær - / fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen registrerte kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Veienmarka er klassifisert som D - område i kartlegging
av bynære friluftsområder 201 4 , og regnes ikke som
friluftsområde tross regulering som friområde . Nærhet
til eksisterende boliger og ungdomsskole kan
medføre konflikter og miljøulemper for beboere. Bratt
skråning sør for området gir en naturlig barriere mot
boligbebyggelsen her.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 250 meter gangavstand til bussholdeplass.
Plassen betjenes av flere bussruter, svært godt
rutetilbud med halvtimesavganger hele dagen.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på
elveavsetninger som sannsynligvis ligger oppå marine
avsetninger. Det er kjent fare for kvikkleire i området,
med klassifisering i risikoklasse 4 som er nest høyeste
risiko . Den bratte skråningen i sør er skjerpende.
Utredninger gjort av Bane N OR i forbindelse med
reguleringsplan for Fellesprosjektet
Ringeriksbanen/E1 6 viser derimot at stabiliteten for
Veienmarka er tilfredsstillende, og at lokale tiltak for å
ivareta stabilitet også vil ivareta områdestabilitet.
Ingen kjent flomfare, område ligger ikke innenfor
aktsomhetssone flom. Radonfare er moderat til lav .

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området ligger nær F v. 35 , som er middels trafikkert
(ÅDT). G/S - vei i området.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Deler av området er innenfor rød eller gul støysone fra
F v. 35 , ellers ingen kjente forhold.
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3.6.8 72 – Bolig/næring Hønengata 59, Hønefoss (B9)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Gamle Shell - tomta. Lager.
Erverv
Bolig/næring
6 daa
Hønengata 59 AS
31 7/200

Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker at eiendommen avsettes til senterområde, med mulighet
for oppføring av boliger og salg av handelsvarer.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utbygging av boliger , dette er i tråd med ønsker om
fortetting i sentrumsnære områder. Få negative konsekvenser. Ved
detaljregulering må støyforhold vurderes, samt grunnforhold/forurensning.
Trafikksituasjon og avkjørselsforhold ved endret bruk av eiendommen må
avklares nærmere. Reguleringsplan for området er under behandling pr.
1 1 .1 0.201 8. Statens ve g vesen er trafi kkmyndighet for Rv. 35 Hønengata.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tråd med plan om fortetting i sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur

VA - nett i området . Grenser mot offentlig vei . Adkomst
fra Ullerålsgata (kommunal).
Manglende G/S - vei i Asbjørnsens gate. Fortau og
sykkelfelt langs hele Hønengata.

Trafikksituasjon Genererer ca. 1 61 ÅDT (46 boenheter, basert på
reguleringsplan under arbeid) som ledes ut i
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Ullerålsgata før trafikken drenerer ut i Rv. 35
Hønengata med svært høy ÅDT på 1 7700.

Landskapsbilde Foreslår bolig - /nærings bebyggelse i sentrum, i
tilknytning til eksisterende bebyggelse. Området har i
dag noe næring / lagerbebyggelse, og en helhetlig
omarbeiding av tomta kan gi positiv
landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ingen negative konsekvenser.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Gangavstand til skole, barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektivtilbud . Støy må avklares da
eiendommen grenser mot jernbane og Hønengata.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 1 50 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass (Regnorgården), 250 meter
gangavstand til bussholdeplass Gullagata med enda
bedre tilbud. Begge holdeplasser har
halvtimesavganger hele dagen med kvartersavganger
i morgen - og ettermiddagsrush.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, og løsmassene
består av fyllmasse (nært bykjerne). Det er ingen kjent
flom - eller skredfare, området ligger utenfor
aktsomhetssone flom. Aktsomhetsgrad for radon er
usikker, men området ligger nært område med særlig
høy aktsomhetsgrad, ca. 1 00 meter.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Mye trafikk i området, Hønengata er svært trafikkert
( 1 7700 ÅDT). Fortau og fotgjengerfelt for myke
trafikanter.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Området har vært disponert som bensinstasjon, med
lagring av bensin og diesel, i tidligere år. Det er derfor
stor fare for forurensning i grunnen. Området er
umiddelbar nabo til Hønengata og Roa -
Hønefossbanen, o g er dermed støyutsatt.
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3.6.9 73 – Bolig Rabba Storløkka 1 , Hønefoss (B1 0)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, trær
Friområde
Boligbebyggelse
4 daa
Knut Gullingsrud
86/41 6

Beskrivelse: Forslagsstiller har inngått avtale med eierne av eiendommen.
Forslagsstiller opplyser at eiendommen er gjengrodd og ikke blir brukt som friluftsområde,
samt at det er store friområder i samme reguleringsplan.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting i sentrumsnært boligfelt. Få negative
konsekvenser, men beslaglegger deler av regulert friområde. Bebyggelse i
skråninga beslaglegger mer av friområdet, og kan være uheldig med tanke
på landskap og grunnforhold . Dette må utredes ved en eventuel l
detaljregulering.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Regulert friområde. I tråd med plan om fortetting i
sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Nær eksisterende infrastruktur. Adkomst fra
Lageshallveien . Ikke G/S - vei i området, men veinettet
preges av trafikk i lav hastighet til og fra boliger, ikke
gjennomgangstrafikk. Fra kryss
Trulserudveien/Fossekallveien går det fortau ned til
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Rv. 35 Hønengata. Fra foreslått utbyggingsområde
går det tråkk/sti opp til strekning med fortau. Stien, og
området stien går gjennom, er regulert som turveg og
friluftsområde.

Trafikksituasjon Genererer ca. 2 4 ÅDT som ledes ut på kommunalt
veinett ( Lageshallveien) og til slutt ut i Rv. 35
Hønengata med ÅDT på 1 7700 .

Landskapsbilde Foreslår bolig i et lite utnyttet område i sentrum. Deler
av foreslått eiendom er bratt, og bebyggelse i
skråninga vil kunne bli mer synlig og medføre større
terrenginng rep enn bygging i flatere terreng.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet, og registrert som dyrkbar jord,
men ligger inneklemt i boligområde og er regulert
som friområde.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Gangavstand til skole ( ca. 1 ,5 km), barnehage,
diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud .
Beslaglegger deler av friområde.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 200 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass. Halvtimesavganger hele dagen,
kvartersavganger i morgen - og ettermiddagsrush.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på marine
avsetninger, i en skråning på ca. 1 5°. Det er ingen
kjent flomfare, men kombinasjonen marine
avsetninger og skråning kan utgjøre en fare, spesielt
under byggearbeider. Området er avmerket med
usikker aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3.6.1 0 74 – Bolig Rabba Storløkka 2, Hønefoss (B1 1 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, trær
Friområde
Boligbebyggelse
1 daa
Håvard Skogmo. Grunneier er Ringerike kommune.
87/205

Beskrivelse:

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting i sentrumsnært boligfelt. Få negative
konsekvenser, men beslaglegger deler av regulert friområde. Tilgang til
friområde må sikres ved en eventuell detaljregulering.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Regulert friområde . I tråd med plan om fortetting i
sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Nær eksisterende infrastruktur. Adkomst fra
Trulserudveien. Ikke G/S - veg, men f ortau langs
Fossekallveien ned til Rv. 35 Hønengata.

Trafikksituasjon Genererer ca. 6 ÅDT som ledes ut på kommunalt
veinett (Fossekallveien) og til slutt ut i Rv. 35
Hønengata med ÅDT på 1 7700.

Landskapsbilde Fortetting i eksisterende boligfelt. Vurderes å ha liten
nær - eller fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.
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Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet, og registrert som dyrkbar jord,
men ligger inneklemt i boligområde og er regulert
som friområde.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Gangavstand til skole ( ca. 1 ,5 km), barnehage,
diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud . Beslaglegger
deler av friområde.

Bussholdeplass
og – tilbud

Bussholdeplass i umiddelbar nærhet.
Halvtimesavganger hele dagen, kvartersavganger i
morgen - og ettermiddagsrush.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på marine
avsetninger. Det er ingen kjent skred - eller flomfare.
Området er avmerket med usikker aktsomhetsgrad for
radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Nærhet til kryss. Ellers i ngen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3.6.1 1 78 – Boliger Tolpinrud, Hønefoss (B8)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kontor/lager
Erverv
Boligbebyggelse
9 daa
Sparmax AS
47/85

Beskrivelse:

Samla vurdering
Forslaget innebærer utbygging av boliger i tilknytning til eksisterende
boligfelt, sentrumsnært. Få/ingen negative konsekvenser.

Når det gjelder risiko og sårbarhet kan jernbane og høyspent være
utfordringer. Støy fra jernbane og E1 6 må utredes ved en eventuell
detaljregulering. Vurdering av lokal - og områdestabilitet må også vurderes
ved detaljregulering.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til eksisterende boligområder med sentral
beliggenhet.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Nær eksisterende infr astruktur. V/A - nett i området.
Adkomst fra Tungaveien. Ikke G/S - vei ved foreslått
utbyggingsområde, men fortau og sykkelfelt et stykke
langs Rv. 35 Askveien i retning Hønefoss – avløses av
G/S - veg fra Tolpinrudveien ned til sentrum.
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Trafikksituasjon Genererer ca. 54 ÅDT, som ledes ut på privat og
kommuna l vei (Østmoveien) før trafikken går ut på Rv.
35 Askveien, med ÅDT på 4000. Østmoveien er lite
trafikkert, stort sett trafikk til og fra boliger samt
idrettsbaner.

Landskapsbilde Lagerområde nært eksisterende boligfelt. Positiv
landskapsvirkning om dette blir en del av et helhetlig
boligfelt.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ingen konsekvenser.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Ca. 3 km avstand til skole og diverse tjenestetilbud .
Nært barnehage og idrettsanlegg. Jernbane og
høyspent i nærheten.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 550 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass. 8 - 1 0 daglige avganger til og fra
Hønefoss og Drammen.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på marin l eire .
Skredfare er ikke kjent, men utredninger gjort i
nær området av Bane N OR i forbindelse med
Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E1 6 vurderer
stabiliteten i nærliggende områder til å ikke være
tilfredsstillende. Det er ingen kjent flomfare i området.
Området er avmerket med moderat til lav aktsomhet
for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området ligger svært nærme jernbane, og vil være
nærmeste nabo til hensettingsspor for ny
Ringeriksbane. Områdets avgrensning mot jernbane
er mindre enn 30 meter.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Nærhet til jernbanespor og hensettingsspor vil være
en kilde til støy.
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3.6.1 2 83 – Boliger Trygstad, Hønefoss (B6)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Bolig
LN F
Boligbebyggelse (sekundært LN F for spredt boligbebyggelse)
21 daa
Elen Bumse Stene og Ståle Hansteen
44/6 og 44/6/1

Beskrivelse: Ringerike kommune har tinglyst forkjøpsrett til eiendommen.
Forslagsstiller viser til at forslaget ikke innebærer noen faktisk endring av arealbruk, men gir
mulighet for flere boliger på eksisterende bo ligeiendom.

Samla vurdering
Forslaget innebærer f ortetting i nærheten av eksisterende boligfelt. Ca. 3 - 4
km til skole og diverse tjenestetilbud. Få negative konsekvenser. Forlengelse
av G/S - vei eller fortau fra E1 6 Osloveien bør vurderes ved detaljregulering.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til eksisterende boligområder med sentral
beliggenhet.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Eksisterende boliger har privat avløpsanlegg.
Kommunalt vann, privat vei . Adkomst fra Trygstadveien
(privat). Kort avstand til boligfelt nærmere sykehuset.
Veinettet i tilknytning til E1 6 er svært trafikkert, og det er
ingen planfrie kryss utover bru over E1 6 mellom
Hvervenkastet og Hvervenmoen. Manglende G/S -
forbindelse. G/S - vei langs E1 6 Osloveien fram til
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rundkjøring, som fortsetter mot Hvervenmoen. Smalt
fortau langs Rv. 35 Osloveien i retning sentrum.

Trafikksituasjon Genererer ca. 1 26 ÅDT. Trafikken ledes ut på
Trygstadveien (kommunal) før den går videre ut på E1 6
Osloveien (ÅDT 8000) og E1 6 (ÅDT 1 5700).

Landskapsbilde Fortetting i område med spredt boligbebyggelse, nært
eksisterende boligfelt. Slak skråning. Vurderes å ha liten
landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ca. 2 daa innmarksbeite (nyttes til frukttrær og
kjøkkenhage).
Noe dyrkbar jord.

Folkehelse /
bomiljø / nærmiljø
/ friluftsliv / barn
og unge /
universell
utforming

Ca. 3 - 4 km til skole og diverse tjenestetilbud.
Kollektivtilbud i nærheten.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 1 km gangavstand til nærmeste bussholdeplass.
Halvtimesavganger hele dagen, kvartersavganger i
morgen - og ettermiddagsrush. Også busstilbud mot
Oslo.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på
breelvavsetninger. Stor sannsynlighet for leire i
underliggende lag. Det er ingen kjent skredfare eller
flomfare i området. Aktsomhetsgrad for radon er satt til
usikker.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3. 7 Tyristrand / Ask og Nakkerud

3.7.1 86 – Boliger Nakkerudgata , Nakkerud (B1 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jorde / skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
1 3 daa (sør) + 4 daa (nord)
Lars Thomasrud
262/22

Beskrivelse: Fra grovsiling er det det vedtatt at området nord for Nakkerudgata kan vurderes
nærmere. KU her omhandler derfor kun dette omr ådet.

Samla vurdering
Forslaget tilrettelegger for boliger på Nakkerud, som ikke er et prioritert
tettsted. Få negative konsekvenser, men utbyg ging av området vil
beslaglegge skog av middels bonitet. Mulighet for adkomstvei må utredes ,
samt G/S - vei opp til fv. 35 .

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Nakkerud, ikke prioritert lokalsamfunn. Nakkerud har
ubebygde boligområder i gjeldende kommuneplan.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Nakkerudgata er kommunal, og det er teknisk
infrastruktur i området. Usikkerhet rundt løsning med
tanke på adkomstvei fra Nakkerudgata. Ikke G/S - vei i
området, unntatt i kryss mot Rv. 35 hvor det er
gangvei og undergang i tilknytning til
bussholdeplasser.

Trafikksituasjon Genererer ca. 2 4 ÅDT, først ut på kommunal veg
(Nakkerudgata) og deretter Rv. 35 med ÅDT på 3600.
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Landskapsbilde Område med spredt bebyggelse og jordbruk.
Vurderes å være liten landskapsvirkning dersom det
åpnes for noe mer utbygging i området.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk i området. Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

S kog av middels bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Nakkerud sentrum og
kollektivforbindelse. Ikke gangavstand til skole og
barnehage.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 750 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass. 8 - 1 0 daglige avgang er til og fra
Hønefoss og Drammen.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, i skråning ned
mot Tyrifjorden. Løsmassene er marine avsetninger,
stedvis tynt og stedvis tykt dekke, samt noe bart fjell.
Området ligger utenfor aktsomhetssone flom.
Aktsomhetsgrad for radon er satt til moderat til lav,
stedvis usikker.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3.7.2 90 – Boliger Nedre Fegriveien, Tyristrand (B4)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Område A er et jorde, område B består av skog.
LN F
Boligbebyggelse
7 daa (område A) + 1 3 daa (område B) = 20 daa
Helge Bakken
244/1 60 og 244/ 5 5

Beskrivelse: Fra grovsiling er det vedtatt at område B kan vurderes nærmere. KU her
omhandler derfor kun dette området. Området ligger nordøst for sentrum. Antall tomter må
vurderes nærmere.

Samla vurdering
Forslaget tilrettelegger for boliger ca. 1 ,5 kilometer fra Tyristrand sentrum.
Tyristrand er et prioritert lokal samfunn . Få negative konsekvenser, men
utbygging vil beslaglegge skog av middels bonitet.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Flere mulige adkomst vei er , fra Støaveien (kommunal)
eller Nedre Fegriveien (privat) . V/A - ledninger i
nær området. Kraftlinje over området. Ikke G/S - vei
langs Støaveien , men sammenhengende G/S - vei
langs Rv. 35 mot Tyristrand sentrum.

Trafikksituasjon Genererer ca. 78 ÅDT som ledes ut i Støaveien
(kommunal) før trafikken til slutt drenerer ut på Rv. 35
med ÅDT på 5000.

Landskapsbilde Område med spredt bebyggelse og jordbruk.
Vurderes å være liten landskapsvirkning dersom det
åpnes for noe mer utbygging i området.
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Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av middels bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og
barnehage (ca. 1 ,5 km), med sammenhengende
G/S - forbindelse.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 450 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass. 8 - 1 0 daglige avganger til og fra
Hønefoss og Drammen.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, stort sett på bart
fjell, delvis tynt dekke med marine avsetninger. Det er
stor høydeforskjell ned til Tyrifjorden og ingen kjent
flomfare. Området er avmerket med aktsomhetsgrad
moderat til lav for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3.7.3 93 – Boliger Justisveien, Tyristrand (B2)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

2 eneboliger, vei og skog
LN F
Boligbebyggelse
20 daa (inkl. eksisterende vei og 2 eneboliger)
Odd Skarvhellen
255/5

Beskrivelse: Forslagsstiller antyder 6 - 9 enheter. Alt er ikke utbyggbart, da eiendommen er
bratt . Forslagsstiller opplyser at ca 1 ,5 daa kan dyrkes, men at det er leire og grunt
jordsmonn. Dette har ligget brakk i 25 år. Området ligger sør for sentrum, ved nedkjøring til
fengselet.

Samla vurdering
Forslaget legger opp til f ortetting av boligområde i utk anten av Tyristrand,
som er et prioritert lokalsamfunn. Få/ ingen negative konsekvenser.
Ved en eventuell detaljregulering må s tøy forhold vurderes nærmere.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Enebolig i vest har i dag atkomst via Justis vei en som
er kommunal, og videre på privat vei Tyristien.
Enebolig i øst har atkomst via Justis vei en og videre
om vei en Haga bru, som er kommunal. Det er V/A -
ledninger i Justisveien som går gjennom området.
Sammenhengende G/S - vei mot Tyristrand sentrum.

Trafikksituasjon Genererer ca. 32 ÅDT (basert på foreslått ant.
boenheter sett i lys av topograf i) , som ledes ut på
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Justisveien (kommunal) før trafikken ledes ut på Rv.
35 med ÅDT på 3600.

Landskapsbilde I et område med spredt boligbebyggelse i utkanten av
Tyristrand sentrum. Fortetting av bebyggelse på dette
området vurderes å ha liten landskapsvirkning. Areal
vest for Justis vei en er relativt flatt, mens den østlige
delen er bratt og vil kreve en del terrenginngrep.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av lav bonitet, og noe anna jorddekt fastmark.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og
barnehage (ca. 1 ,5 km), med sammenhengende
G/S - forbindelse. Mulig støy fra Rv. 35 på øvre del av
området.
Det planlegges et større masse deponi ved Kind gård,
som vil medføre betydelig tungtrafikk i området.

Bussholdeplass
og - tilbud

Ca. 250 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass. 8 - 1 0 daglige avganger til og fra
Hønefoss og Drammen.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, men stort sett på
bart fjell eller tynt løsmassedekke. Høydeforskjell til
Tyrifjorden er god og det er ingen bekker i området;
det er derfor ingen kjent flomfare. Området er
avmerket med moderat til lav aktsomhetsgrad for
radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Foreslått utbygging vil medføre økt trafikk i krysset mot
Rv. 35. Sikkerheten for myke trafikanter er ivaretatt
med G/S - vei og undergang for kryssing av Rv. 35.

Virksomhetsr isiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Deler av området er innenfor gul støysone pga. Rv.
35. Støytiltak bør vurderes.
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3.7.4 97 – Boliger Ask sentrum (B5)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og jorde, ubebygd
LN F
Boligbebyggelse
40 daa
Anders Ødegaard
80/6 og 80/1 2

Beskrivelse: Området ligger s entralt på As k, litt vest for eksisterende boligfelt.

Samla vurdering
Forslaget legger opp til fortetting og utvidelse av boligområde på Ask, som er
et prioritert tettsted. Utbygging beslaglegger skog av høy bonitet, i tillegg til at
det bryter opp kulturlandskapet. Det er ikke gangavstand til offentlig skole
eller øvrig tje nestetilbud, men Montessori - stiftelsen driver privat grunnskole i
lokalene til den tidligere offentlige barneskolen på Ask, i kort avstand fra
foreslått område.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Tyristrand/ Ask er prioritert område, men dette er
ikke ønsket utbyggin gsmønster pga. avstand til
skole/ sentrumsfunksjoner.

Teknisk og sosial
infrastruktur

I tilknytning til eksisterende infrastruktur.
Kraftlinjer på tvers av området. Rekkefølgekrav om
ny adkomst til boligområde. Denne er ikke bygd.
G/S - vei i området, sammenhengende mellom Øvre
Egge, forbi Ask og fram til Snyta. I reguleringsplan
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(på høring) for FRE1 6 ligger det inne
sammenhengende G/S - vei fra Snyta til Hønefoss.
Ringerike montessori (privat grunnskole) på Ask er
tilknyttet G/S - veien.

Trafikksituasjon Området genererer ca. 2 4 0 ÅDT. Uansett løsning
for lokalveinett /adkomst vil trafikken til slutt ledes ut
på Rv. 35 med en ÅDT på 5000.

Landskapsbilde I områ de med spredt boligbebyggelse/ skog.
Utbygging midt på dyrka mark vil bryte opp
kulturlandskapet og gi negativ virkning. Noe mer
spredt bebyggelse i den nedre delen av det vestre
området vurderes å ha liten landskapsvirkning, men
bolig lengst opp i terrenget vurderes som negativt.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier i området som
er foreslått.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Ikke gangavstand til skole eller øvrig tjenestetilbud .
Støy fra Rv . 35 (nedre del av området) .

Bussholdeplass og
– tilbud

Ca. 450 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass. 8 - 1 0 daglige avganger til og fra
Hønefoss og Drammen.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom, radon)

Størsteparten av området ligger under marin
grense. Nordre del ligger på stort sett bart fjell/tynt
dekke, mens søndre del ligger på marine
avsetninger. Det er ingen kjent skredfare. Søndre
deler av området ligger innenfor aktsomhetssone for
flom pga. en b ekk som renner gjennom området, fra
tjernet Øgardsbakken og ned til Tyrifjorden.
Aktsomhetsgrad for radon er satt til moderat til lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Dagens kryssløsning er ikke tilpassa utbygging. Bør
løses før bygging av boliger. Ellers G/S - vei i
området.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Deler av området ligger innenfor gul støysone for
Rv. 35.
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4 Om råder som er tatt u t
Sted Område Kode Årsak
Nes i Ådal Boliger Østsida Ikke i kart Egen vurdering

Smørhølkollen Ikke i kart Egen vurdering
Utmarksturisme ved Begna FT2 Innsigelse
Masseuttak Gravlimoen Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Veslesetermoen Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Lindelia Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Veltelia Ikke i kart Egen vurdering

Ådal Masseuttak Vestre Bjonevatnet sør Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Storvika Vestre
Bjonevatnet

Ikke i kart Egen vurdering

Masseuttak Gråbeinbekken Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Buttingsrud Ikke i kart Egen vurdering

Heradsbygda Boliger Bålerudmarka/Opp enåsen B1 7 Innsigelse
Haugsbygd Boliger Nedre Klekken B1 9 Vedtak i FS*

Østre Berg/Klekken økogrend B21 Innsigelse
Boliger Gamle Ringkollvei øst Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Gjermundboveien A Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Gjermundboveien B Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Bergstjern B23 Innsigelse
Østre Berg/Klekken økogrend Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Ringkollveien B25 Innsigelse
Boliger Andersløkkeveien B24 Innsigelse
Boliger Putten A Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Putten B Ikke i kart Egen vurdering

Hønefoss Næring Geiteryggen, Hensmoen Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Vågård Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Ulvenåsen, Vågård B1 8 Innsigelse
Næring Eggemoen Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Eggemoen Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Børdalsmoen Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Ve Ikke i kart Egen vurdering
Boliger ved Veien skole Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Kilemoen nord Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Tandberg Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Trygstadveien B7 Innsigelse
Bolig/næring Rua gård B1 3 Egen vurdering

Tyristrand
Ask
Nakkerud

Boliger Hovli, Tyristrand Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Kindsåsveien, Tyristrand B3 Innsigelse
Boliger Vælerenveien, Tyristrand Ikke i kart Egen vurdering

Andre
områder

Masseuttak Prestmoen Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Knestangåsen Ikke i kart Egen vurdering

*Formannskapet
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Sammendrag 

Kommunedelplan for idrettsanlegg 2020-2023 skal være et overordnet kommunalt 

styringsverktøy for å nå vedtatte mål innenfor nevnte temaområde. Planen erstatter 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026. 

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 frivillige. 

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

 

Bakgrunn 

For nærmere beskrivelse av saken, se saksframlegg fra oppstartsaken. Videre i dette 

saksframlegget omtales forhold som har betydning for fastsetting av planprogrammet. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret vedtok oppstart av planarbeidet den 05.09.2019, sak 133/19, samt å sende 

forslag til planprogram på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. 

 

Planprogrammet ble endelig vedtatt i formannskapet den 22.04.20 i sak 61/20. 

 



- 

Beskrivelse av saken 

Plantype 

Planen fremmes som en kommunedelplan. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-12, oppstart av 

planarbeidet og kunngjorde det i Ringerikes Blad 28.09.2019, samt på kommunens nettsider. 

Det kom inn totalt 2 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert under. 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Forslagstillers kommentar: 

Fylkesmannen viser til at tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet bygger opp under en rekke 

nasjonale mål. Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 

helseutfordringer, å bidre til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevne 

sosiale helseforskjeller. En ambisjon er at alle byer og tettsteder skal ha maksimalt 500 metr fra 

bosted til et sammenhengende nettverk av ferdselsårer. De viktigste målgruppene i den 

nasjonale strategien er barn og unge, personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne 

de de som er lite fysisk aktive. 

Rådmannens kommentar: Merknader er tatt til følge og innarbeidet i planforslaget. Mye av det 

fylkesmannen refererer til blir ivaretatt ved utarbeidelse av plan for friluftsområder og anlegg i 

Ringerike kommune. 

 

Uttalelse fra Oslo kommune, byrådsavdeling for byutvikling 

Forslagstillers kommentar: 

Planen er viktig for både folkehelse og stedsutvikling. Oslo kommunes uttalelse som 

nabokommune tar utgangspunkt i at Oslo og Ringerike har felles interesser i det store 

skogsområdet i Nordmarka. Oslo kommune vil understreke viktigheten av at tilrettelegging for 

idrett og friluftsliv gjøres på en skånsom måte, som tar hensyn til bevaring av natur og 

naturmangfold. 

Rådmannens kommentar: Tas med i planarbeidet vedrørende nye områder for idrettsanlegg i 

Ringerike kommune. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015- 2030 

Ringerike kommunes slagord er «Nærmest det meste» og skal være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet. Målet er helse i alt vi gjør og aktivitet for alle i Ringerike. Å alltid 

vurdere mulighetene for universell utforming av leke - og møteplasser, gang - og sykkelveier, 

turstier, bynære friluftsområder, bade - og fiskeplasser. 

Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune 2019- 2030 

Formålet omfatter større anlegg og det er viktig at det ikke tillates tiltak i disse områdene som 

vil være til hinder for idrettsutøvelsen. Idrettsanleggene er en viktig del av tilbudet som 

stimulerer til aktivitet hos befolkningen, og en videre utvikling av idrettsanleggene vil være et 

positivt folkehelsetiltak. 

 

Rådmannens vurdering 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Bakgrunn 

Kommunedelplan for idrettsanlegg tar for seg hvordan kommunen, i samhandling med andre 

samfunnsaktører, kan legge til rette for fysisk aktivitet innenfor flere temaområder. Under mottoet 

«flere i fysisk aktivitet» og visjon om at «I Ringerike skal alle ha anledning til å drive allsidig fysisk 

aktivitet, og få opplevelser på et mangfold av arenaer», genereres et relativt høyt ambisjonsnivå. 

Det er et potensiale for en mer fysisk aktiv befolkning. I dette ligger det også egenmotivasjon for å 

kunne bli mer aktiv. Enkle grep for å komme seg i bedre form ligger hos hver enkelt av oss. Riktignok 

er anlegg virkemiddelet og aktivitet er målet, men mangfoldet av anlegg og natur i Ringerike tilsier at 

forholdene for utvikling ligger til rette. Det handler ofte om å ta eget initiativ og få med flere. 

Ringerike idrettsråd er en støttespiller for lokale idrettslag og et bindeledd til kommunen. 

I denne sammenheng må frivillig innsats innenfor foreningslivet synliggjøres. Tall hentet fra forskning 

viser at den frivillige innsatsen målt i antall årsverk utgjør ca 5-6% av antall personer i kommunen. 

For Ringerike sin del betyr dette ca 1650 årsverk. Det hevdes at for hver krone kommunene bruker 

på frivillige, får en omtrent 8 kroner tilbake i form av frivillig innsats. I et folkehelseperspektiv vil 

menneskelige ressurser være nøkkelen til å kunne realisere mange av målene som er satt i denne 

planen. Frivillig innsats vil derfor fortsatt være et viktig innsatsområde i tiden framover. 

Arbeidsgruppa som har utarbeidet planen tror at Kommunedelplanen for idrettsanlegg 2020-2023 vil 

være et godt styringsdokument for alle som arbeider med planfeltet i Ringerike kommune. 

I forarbeidet med planen har det vært møter med idrettslag og andre enheter i kommunen. Det har 

vært åpnet for innspill fra allmenheten og det har vært annonsert på sosiale medier, i lokalavisen og 

på kommunens nettside. En stor takk til de som har engasjert seg i arbeidet og en spesiell takk til 

Ringerike idrettsråd som har vært med under hele prosessen. 

For arbeidsgruppa 

Kari Gustavson 
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1 Sammendrag 

Kommunedelplan for idrettsanlegg 2020-2023 omhandler innledningsvis formål, hensikt og 

planprosess. Formålet er å ha en politisk vedtatt og langsiktig plan for å fremme fysisk 

aktivitet og idrettsliv. Hensikten er tilrettelegging av og tilgjengelighet til idrettsanlegg, 

aktivitetsarenaer og aktivitetstilbud for ulike grupper som en vesentlig del av kommunens 

helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid. 

Planprosessen beskriver organisering og planarbeidet. Hovedfokuset har vært å ha en 

bredest mulig sammensatt arbeidsgruppe og involvere sentrale ressurspersoner slik at en 

sterk brukermedvirkning ble ivaretatt. Sentrale, regionale og kommunale føringer er lagt til 

grunn og har med det tydeliggjort ambisjonsnivået om «flere i fysisk aktivitet». 

Utviklingstrekk viser at Ringerike ikke skiller seg vesentlig fra nasjonale trekk. Det er en 

kjensgjerning at fysisk aktivitet har en positiv innvirkning på folkehelsa, og det er derfor 

viktig å tilrettelegge mer for de som er aktive i dag, samtidig som det fokuseres på å få de 

inaktive i aktivitet. Befolkningen opplever ikke svært sterke barrierer for fysisk aktivitet. 

Problemene ligger snarere på motivasjonssiden samt organisering og tilgjengelighet til utstyr 

og anlegg. 

Medlemsutvikling av idrett og friluftslivet viser at den lokale organiserte idretten opplever 

en stagnasjon, mens det organiserte friluftslivet har hatt en liten oppgang. Ut over de 

organiserte idretts- og friluftsaktivitetene er egenaktivitet, som å trene på treningssenter, gå 

turer, sykkelturer og gå på ski mest populært. 

2 Visjon og mål for idretten på Ringerike 

Visjon: Idrettsglede for alle 

Målsetning: Alle skal ha mulighet til å oppleve aktivitetsglede 

Ringerike skal ha et allsidig, synlig og inkluderende aktivitetstilbud, alt fra 

toppidrettsutøvelse til lavterskelaktivitet, sommer som vinter. Å synliggjøre tilbudene er et 

klart mål for å øke aktiviteten. Et variert og tilgjengelig aktivitetstilbud skal bidra til at flere 

kommer seg i aktivitet - hele året. Attraktive areal og anlegg for hele befolkningen, måten 

befolkningen er i aktivitet på endres stadig. Det må hele tiden jobbes for at friluftsarealer og 

anlegg for idrett og fysisk aktivitet innbyr til aktivitet for å være så attraktive og tilgjengelige 

som mulig. Økt kunnskap gjennom dialog og erfaringsutveksling er viktig. Utvikling av 

idretten i Ringerike er avhengig av høy kompetanse, gode møteplasser som legger opp til 

dialog på tvers av fagområder, kommunegrenser og aktiviteter som bidrar til at fremtidens 

idrettstilbud i vår region skapes. 
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Styrke frivillige organisasjoner 

De frivillige organisasjonene er sentrale for å realisere en slik strategi. De arbeider for å 

skape aktivitet og sikre gode rammebetingelser for sine medlemmer og skal støttes med 

grunnlag i deres egen kjernevirksomhet. 

Strategier for å oppnå mål 

Sikre areal til idrettsformål i nærheten av sentrum, tettsteder og nær der folk bor og 

oppholder seg. Satse på innovative og nyskapende løsninger innenfor utvikling av anlegg for 

idrett. 

Satsninger innen idrett 

  Idrettsanlegg 

 Nærmiljøanlegg i tilknytning til skoler 

 Anlegg som følger trendene i aktivitetsbildet 

 Idrettsanlegg med stort brukspotensial 

 

I Buskerud idrettskrets sin strategiplan støtter idretten i Ringerike dette satsningsområde 

 

Idrettens samfunnsbidrag 

 Videreutvikle samhandlingsmodeller mellom frivillighet og skole 

 Være en pådriver for fysisk aktivitet i samfunnet 

 En aktiv start med fokus på grunnleggende bevegelsesglede i barneskolealder 

 Ungdomsidrett på ungdoms premisser med fokus på sosiale fellesskap 

 Mål om å utvikle lokalsamfunn med aktivitet på tvers av generasjoner 

Idrettskretsen vil samarbeide med særidretter, fylkeskommunen, kommuner, 

utdanningsinstitusjoner, stiftelser, frivillige organisasjoner og idrettslag for å påvirke og 

utvikle idrettspolitikk på alle nivåer. 
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2 Innledning 

Under mottoet «flere i fysisk aktivitet» er tematikken i planen bygd opp rundt to 

fokusområder: 

1. Idrettsanlegg og aktivitet 

2. Barnehage og skole som nærmiljøanlegg og aktivitetsområde i skoletid. 

 

Kommunedelplan for idrettsanlegg 2020-2023 skal være et overordnet kommunalt 

styringsdokument for å nå vedtatte mål innenfor nevnte temaområder. Planen erstatter 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026. Den har endret navn fra 

«Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg» til «Kommunedelplan for idrettsanlegg» da 

det skal lages en egen plan for friluftsliv og –anlegg i kommunen. 

Planen skal gi langsiktige føringer i kommuneplanens samfunnsdel og samtidig gi 

anbefalinger om arealdisponeringer til kommuneplanens arealdel. Planen inneholder 

overordnede hovedtemaer som berører flere enheter i kommunen, og beskriver viktige 

kommunale innsatsområder for å møte fremtidige utviklingstrekk og behov i Ringerike 

kommune. 
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Kulturdepartementets kriterier til kommunedelplan for idrettsanlegg har være veiledende i 

utarbeidelsen av denne planen. Det er et statlig vilkår for tildeling av spillemidler til alle 

lokale søkere at kommunen har plan for utbygging av anlegg. 

Oppdragsgiver og bestiller var rådmann ved kommunalsjef for skole og kultur. 

Idrettskonsulent har vært prosjektleder. Det har vært et nært samarbeid med Ringerike 

idrettsråd. Det har vært avholdt møter med idrettslag og skjema ble sendt ut til alle klubber 

og turistforeningen for innmelding av anlegg. 

 

3 Føringer for planarbeidet 

3.1. Statlige føringer 

Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) er idrettens øverste 

organ. NIF har som formål: «NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve 

idrett ut fra sine ønsker og behov. Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for 

individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i 

samfunnet. Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

All idrettslig aktivitet skal bygges på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og 

ærlighet.» 

NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve sin idrett ut fra sine ønsker og 

behov, uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.  

3.2 Regionale føringer 

Strategiplan for idrett og friluftsliv i Buskerud. Strategiens visjon er at alle skal ha mulighet til 

å oppleve aktivitetsglede og denne skal oppnås gjennom følgende hovedmål 

 Et allsidig, synlig og inkluderende aktivitetstilbud 

 Attraktive areal og anlegg for hele befolkningen 

 Økt kunnskap gjennom dialog og erfaringsutveksling 

 Styrke frivillige organisasjoner 

 Knytte Buskerud opp mot prosjekter som bidrar til økt aktivitet 

Idrettens samfunnsbidrag 

 Videreutvikle samhandlingsmodeller mellom frivillighet og skole 

 Være en pådriver for fysisk aktivitet i samfunnet 

 En aktiv start med fokus på grunnleggende bevegelsesglede i barneskolealder 

 Ungdomsidrett på ungdoms premisser med fokus på sosiale fellesskap 

 Mål om å utvikle lokalsamfunn med aktivitet på tvers av generasjoner 

 Idrettskretsen vil samarbeide med særidretter, fylkeskommunen, kommuner, 

utdanningsinstitusjoner, stiftelser, frivillige organisasjoner og banebrytende 

idrettslag for å påvirke og utvikle idrettspolitikk på alle nivåer 
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3.3. Lokale planer og utredninger 

Kommunens planområder omhandler flere elementer som påvirker innsatsområdene i 

denne planen.  

Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune 2019-2030 

Formålet omfatter større anlegg og det er viktig at det ikke tillates tiltak i disse områdene 

som vil være til hinder for idrettsutøvelsen. Idrettsanleggene er en viktig del av tilbudet som 

stimulerer til aktivitet hos befolkningen, og en videreutvikling av idrettsanleggene vil være et 

positivt folkehelsetiltak. 

Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015-2030 

Ringerike kommunes slagord er «Nærmest det meste» og skal være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet. Målet er helse i alt vi gjør og aktivitet for alle i Ringerike. Å alltid 

vurdere mulighetene for universell utforming av leke- og møteplasser, gang- og sykkelveier, 

turstier, bynære friluftsområder, bade- og fiskeplasser. 

4 Utviklingstrekk 

4.1 Nasjonalt – Fysisk aktivitet og sosial ulikhet 

Nasjonalt råd for fysisk aktivitet er en av flere aktører som står bak rapporten «Fysisk 

aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet». I rapporten hevdes det at både kvinner 

og eldre er blitt mer aktive, men fremdeles er en fjerdedel av befolkningen inaktiv. Litt over 

en fjerdedel tilfredsstiller et helsemessig minimumskrav til fysisk aktivitet. De med høy 

utdannelse og høy inntekt er overrepresentert blant de aktive. De mest populære 

aktivitetsformer er friluftslivsaktiviteter og egenorganisert utholdenhets- og styrketrening. 

Deltakelsen i aktiviteter som styrketrening, jogging, langrenn og sykling har økt sterkt de 

senere årene og bidrar til en positiv utvikling i forhold til helsekrav. Mens de private 

treningssentrene har hatt en sterk vekst, har trening i idrettslagene stagnert. En tredjedel av 

befolkningen trener nå på private treningssentre, mer enn dobbelt så mange som i 

idrettslagene. Flere kvinner enn menn trener på treningssentre, men de lavere sosiale lag er 

dårligere representert enn de høyere sosiale lag.  

4.2 Lokalt - Folkehelse 

Ifølge Folkehelseloven har kommunen et ansvar for å legge til rette for god folkehelse for 

sine innbyggere, jfr. Folkehelseloven. Kommunens folkehelseprofil peker på et stort behov 

for tiltak som kan bekjempe livsstilssykdommer og fremme sunnere levevaner blant 

innbyggerne. Statistikken fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir, 2016) viser at 

618 barn (12,3%) i kommunen lever under fattigdomsgrensen, noe som tilsvarer to fulle 

skoler.  Det vil være viktig å arbeide med å etablere gode møteplasser som fremmer sosial 

tilhørighet, aktivitet og fellesskap, da det har stor betydning for barn og unges trivsel og 

psykiske helse.  

Det bør finnes lavterskelaktivitet i sentrum av Hønefoss og at flere områder er gratis som 

alle i kommunen kan bruke til friluftsliv, lek og rekreasjon. Det bør tilrettelegges for 
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tilknytning mellom Petersøya og Søndre Park og videre mot idrettsanleggene og turstien ved 

Schjongslunden. Dette er fine sentrumsområder med stort potensiale som kan bli enda mer 

brukt ved små grep som bedre skilting, benker og gatebelysning.  

Ringerike kommune har en egen folkehelsemelding: Folkehelsemeldingen 2012-2030 «Helse 

i alt vi gjør» som legger føringene for folkehelsearbeidet i kommunen frem mot 2030. 

 

4.3 Befolkningsutvikling 

 

Det er registrert totalt 30.641 innbyggere i Ringerike kommune pr januar 2020. 
Befolkningsveksten var 0,65% fra 2019.  

 

 

 
Kilde: SSB 

 

 

4.4 Idrett 

I Ringerike er det et mangfoldig og aktivt idrettsliv. Innenfor den organiserte idretten som er 
tilsluttet Norges idrettsforbund og den olympiske og paralympiske komite (NIF), viser 
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idrettsregistreringen følgende aldersfordeling pr 31.12.2018

 

Kilde: Ringerike idrettsråd 

 

Alder Kvinner Menn 

6 - 12 952 1218 

13 - 19 747 1012 

20 - 25 252 406 

> 26 1456 2730 

Sum 3407 5366 

 

Kilde: Ringerike idrettsråd 

 

Ringeriksidretten har utøvere i 30 av 54 nasjonale 
særidrettsforbundene 
Tabellen viser antall aktive i forskjellige idrettsgrener pr. 31.12.2018 

Antall klubber Idrett 
Antall registrerte 

aktive  

8 Fotball  1463 

13 Langrenn 966 

5 Håndball 766 

1 Turn 400 

1 Ishockey 379 

1 Klatring 345 

4 Beachhåndball 325 

1 Ridning 316 

3 Skyting tilknyttet NIF 312 

2 Sykling 235 

2 Taekwon-do 206 
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1 Friidrett 201 

1 Golf 181 

5 Luftsport 163 

1 Basketball 155 

1 Karate 149 

3 Orientering 133 

1 Svømming 130 

3 Futsal 115 

1 Freestyle og Snowboard 94 

1 Tennis 72 

2 Bowling 72 

1 Volleyball 69 

1 Freestyle og Snowboard 52 

1 RC Motorsport 44 

1 Skiskyting 43 

1 Fleridrettsforbundet 42 

1 Hundekjøring 34 

1 Bueskyting 29 

1 Boksing 27 

1 Sandvolleyball 23 

1 Judo 20 

1 Amerikanske idretter - Frisbee 14 

 

 

5 Anleggsoversikt 

5.1 Anleggsstatus pr 1.6.2020 i Ringerike kommune 

Data til tabellen er hentet fra www.idrettsanlegg.no og er anlegg som er tildelt spillemidler. 

Hvis anlegget ikke er registrert i anleggsregisteret kan det være at anlegget ikke nevnes i 

tabellen 

Anleggsnavn 2020 Merknader 

Aktivitetsanlegg ute   

Aktivitetspark 2 Søndre Park 

Ballbinger 6 Nes skole, Ullerål skole, Eikli skole(skole nedlagt, 

ballbinge i drift), Helgerud skole, Soknedalen IL, Vang 

skole 

Beachhåndballbaner 5 Hallingby, Tyristrand, Schjongslunden 3 

Footgolf 1 Ringmoen 

Rulleskitrasé 2 Hovsmarka, Tyristrand 
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Sandvolleybaner 7 Holtangen, Tyristrand, Veme, Schjongslunden 4 

Skileikeland 2 Ringkollen, Ringmoen 

Ulike småanlegg, f.eks. 

klatrestativ, husker 

14  

Aktivitetssaler   

Gymnastikksaler 10 Haugsbygd, Helgerud, Hov, Hønefoss, Nes, Sokna, 

Vang, Veien, Veienmarka og Heggen 

Kampsportsaler 5 Ringerikshallen 4 og Ringerike Taekwondo 

kampsporthall 

Squashbaner 0 Ringerikshallen (midlertidig stengt) 

Turnhall 1 Hønefoss Arena 

Bade- og svømmeanlegg   

Skolebasseng 0  

Svømmehaller 1 Ringeriksbadet. Helgelandsmoen. Interkommunalt  

Flerbrukshaller   

Interkommunal storhall 1 Hønefoss Arena 3 hallflater 

Kommunale normalhaller 4 Ringerikshallen, Tyristrandhallen, Benterudhallen, 

Ullerålhallen 

Kommunale småhaller 1 Hallingby 

Fotballanlegg   

Ballsletter 3 Hengsle, Vesterntangen og Storløkka 

Kunstgress 11’er bane 4 Schjongslunden, Heradsbygda, Ådal, Tyristrand 

Kunstgress 7’er bane 2 Schjongslunden, Tyristrand,  

Kunstgress 5’er bane 2 Ådal, Ullerål 

Naturgress 11’er bane 7 Schjongslunden 2, Nes, Tolpinrud, Trøgstad, Veme, 

Åsbygda 

Naturgress 7’er bane 11 Hallingby 5, Schjongslunden 2, Sokna 2, Vang, 

Tolpinrud 

Friidrettsanlegg   

Kunstdekke 1 Schjongslunden 

Hestesport   

Ridehaller 4 Bæringsletta, Monserud 
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Stall 3 Bæringsletta 

Ridebane/ridesti 6 Bæringsletta 

Travbane 1 Mælingen 

Isanlegg   

Innendørs Ishockey 1 Schjongshallen  

Utendørs    kunstisbane 1 Jevnaker stadion Interkommunalt 

Klatreanlegg   

Klatrevegg 1 Hønefoss Arena 

Skianlegg   

Alpinbakker 3 Ringkollen, Sokna, Vikerfjell 

Hoppbakker 5 Ringkollen, K5, K10, K17;K27, K40 

Skiløyper   Div. steder i kommunen 

Skiløyper m/lys 8 Hallingby nord, Hallingby syd, Ringmoen, Åsbygda, 

Ringkollen, Sokna, Hovsmarka, Heradsbygda 

Skiløyper m/kunstsnø 1 Ringkollen (planlagt ferdig sesongen 20/21) 

Skyteanlegg   

Skiskytteranlegg 1 Hovsmarka 

Innendørs 3 Ringerikshallen, Nakkerud, Hallingby 

Utendørs 14 Div. steder 

Tennisanlegg   

Innendørs 3 Hønefoss Tennisklubb, Hovsmarka 

Utendørs 4 Hønefoss Tennisklubb, Hovsmarka 

Diverse   

Bowlinghall 1 Hønefoss Bowlingsenter 16 baner 

Bueskytteranlegg 1 Hovsmarka 

Golfbane 1 Ringmoen 9 hull 

Motorsportanlegg   

Rallycrossbane 1 Eriksplassen 

Go-cart bane 1 Eggemoen 
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5.2 Anleggsoversikt – friområder 

Et friområde er et område som eies av det offentlige og er tilgjengelig for allmenheten. Alle 

friområdene er tatt inn i kommuneplanens arealdel som er tilgjengelig på kommunens 

hjemmeside; 

https://kart.ringerike.kommune.no/webinnsyn/Content/Main.asp?layout=ringerike&time=1

550675306&vwr=asv 

5.3 Anleggsoversikt – skoler 

På Ringerike har vi 16 skoler, 3 av disse er private. Alle skolene har nærmiljøanlegg tilknyttet 

skolens uteareal. Alle skoler har enten flerbrukshall eller gymsal. Veienmarka u-skole, 

Steinsfjorden Montessoriskole, Helgerud skole, Tyristrand skole og Sokna skole har 

nærmiljøkart. 

5.4 Interkommunale anlegg 

I Buskerud er det tre interkommunale anlegg. Ringeriksregionen har to av disse. I tillegg er 

Ringerike også med et tredje anlegg. 

Disse er: 

 Ringeriksbadet i Hole kommune 

 Hønefoss Arena. Gjennom egen driftsavtale gis det støtte fra Buskerud 

fylkeskommune da to videregående skoler benytter banene til kroppsøving på dagtid 

 Jevnaker stadion – Kunstisbane 

Ringeriksbadet eies av Hole og Ringerike kommuner med 50% hver. Driftsstøtten i 2019 er ca 

1,8 millioner kroner. Summen er avtalt og indeksregulert og er det Ringerike kommune 

betaler for å disponere badet til skolesvømming. 

Ringerike kommune er deleier i Jevnaker kunstisbane og Jevnaker kommune er deleier i 

Hønefoss Arena. Disse to eierandelen har tilnærmet lik verdi og likt driftstilskudd. Det 

overføres derfor ikke penger mellom kommunene til drift av disse anleggene. 

Hønefoss Arena er i tillegg et OFPS (Offentlig/privat samarbeid) prosjekt. 

6 Økonomiske virkemidler 

Det gis ingen tilskudd til drift av anlegg eid av idrettslag. Fra 1.1.2020 er det gratis trening i 
kommunale haller for barn og unge opp til 19 år. 
 
Kommunestyret vedtok 03.03.2020 i sak 27/20 Retningslinjer for kommunale garantier til 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Retningslinjene skal bidra til at kommunen yter velvillig 
støtte ved å gi garanti for spillemidler og garanti for banklån for forskuttering av spillemidler 
og investeringstilskudd, samt garanti for banklån til søkers egenfinansiering av 
investeringsprosjekter. På denne måten inngås gode betingelser, som igjen bidrar til økt 
aktivitet blant kommunens innbyggere. 
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Retningslinjene er som følger: 
1. I tråd med retningslinjer fra kulturdepartementet må kommunen (der anlegget 

ligger) garantere for søknader om spillemidler, når andre enn kommunen står som 
søker. Kommunen må da garantere for tilbakebetaling av tildelte og utbetalte 
spillemidler ved tilskuddsmottakers eventuelle mislighold. 

2. Garantien nevnt i punkt 1 gjelder når samlet tilskudd til nybygg og/eller rehabilitering 
av anlegg overstiger 5 millioner kroner. Med samlet tilskudd menes alle tilskudd med 
unntak av programsatsningsmidler og særskilte tilskudd (for eksempel tilskudd ved 
større interkommunale idrettsanlegg). Dersom anlegget tidligere har mottatt 
spillemidler så medtas tildelte tilskuddsbeløp i løpet av de neste 5 årene i 
beregningsgrunnlaget for samlet tilskudd. 

3. Kravet om kommunal garanti gjelder kun for anleggstyper som er nevnt i 
«bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» fra 
kulturdepartementet. 

4. Garantien gis som selvskyldnerkausjon. 
5. Garantiens varighet er 20 år. 
6. Garantien skal være stillet ved søknad om tilskudd og utskrift av garantien skal følge 

søknaden. 
7. Garantiansvar for spillemidler skal godkjennes av Fylkesmannen. 

 
 
Kommunen må legge langsiktige budsjett for å imøtekomme bygging av idrettsanlegg og ta 
økonomisk stilling til hvordan den vil bidra til utbygging og drift av idrettsanlegg. Tabellen 
viser en prioritert liste over bygging av idrettsanlegg de neste årene. Tabellen kan rulleres 
hvert annet år. 

RINGERIKE IDRETTSRÅD – PRIORITERING AV ANLEGG 2019 

Pri Sted Type anlegg År Utbygger 

1 Ringkollen Kunstsnøanlegg 2019 Skiforeningen 

2 Heradsbygda Fotballhall med 7-bane 2019 Heradsbygda IL 

3 Haugsbygd Flerbrukshall 2019 Haugsbygd IF 

4 Schjongslunden Kunstgressbane 9’er 2019 Hønefoss Arena AS 

5 Hensmoen Bane for RC-klubben 2019-20 RC-klubben 

6 Schjongslunden Kunstgress på gammel 11’er bane 2019 Ringerike kommune 

7 Tolpinrud 3 Kunstgress fotballbaner 2019-20 Hønefoss sportsklubb 

8 Hovsmarka 1 ny grusbane 2019-20 Hønefoss tennisklubb 

9 Ådal Bytte lys for lysløyper 2019-20 Ådal IL 

10 Hovsmarka Utvikle område til idrettsanlegg 2021 Ringerike kommune 

11 Hensmoen Nytt utendørs skytteranlegg 2023 Ringerike skytterlag 

12 Hensmoen Nytt innendørs skytteranlegg 2024 Ringerike skytterlag 

Når det gjelder prioritering på gjennomføring av utbygging er det kun idrettslagene som kan 
gi innspill på utsetting eller at anlegget utgår. 

Idrettens prioriteringer er viktige og ønskelige og er tatt med som et vedlegg i kommunens 

handlingsprogram for 2019-2022 De tre øverst prioriterte anleggene er omtalt i 

handlingsprogrammet. 
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Idrettens prioriteringer er viktige innspill når kommunen behandler søknader fra idretten 

eller fremmer saker som gjelder utvikling av nye idrettsanlegg. 

6.1 Økonomi – totalt og opp mot andre kommuner 

Tabellen viser hva Ringerike kommune bruker av netto driftsutgifter til idrett pr innbygger 

sammenlignet med kostraguppe 13 fra Statistisk Sentralbyrå. Kostragruppe 13 består av alle 

norske kommuner med mer en tjue tusen innbygger, men unntak av de fire største byene, 

Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Tallene viser at Ringerike kommune bruker mindre pr 

innbygger enn sammenlignbare kommuner. 

 

 

 

6.2 Kommunalt tilskudd 

Det er mulig for idrettslag å søke om støtte til drift fra de årlige kulturmidlene som er et 
tilskudd til drift av idretts- og kulturlag i Ringerike. Idrettslaget må være registrert i 
Frivillighetsregisteret, Brønnøysundregisteret. 
Kriterier og vilkår for å søke er: 

 Laget/foreningen må ha medlemmer som betaler medlemskontingent. 
 Offentlige instanser, kommersielle foretak og privatpersoner kan ikke søke tilskudd. 
 Organisasjoner og andre som allerede mottar fast driftsstøtte er ikke 

søknadsberettiget, unntaksvis kan det gis arrangementsstøtte (annen ordning) til 
ekstraordinære arrangementer som ellers fyller vilkårene for tilskudd, og ikke regnes 
som ordinær drift. 

 Elektronisk søknadsskjema skal benyttes. 
 Kulturmidlene fordeles mellom tilskudd lag og foreninger, barn og unge og andre 

kulturformål etter fordelingsnøkkel 70/30. 

Det må brukes elektronisk søknadsskjema, det finnes her 
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https://skjema.kf.no/FormsEngine/Home/FrontPage?wizardid=2543&resultsetindex=1&externalid=0605&l

anguagecode=nb 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur fordeler midlene i februar hvert år. 

 
Andre tilskudd – løypekjøring 

Skiforeningen får årlig støtte. Andre idrettslag deler en pott som fordeles etter visse 

kriterier. 

6.3 Statlige ordninger 

Spillemidler 

Tabellene nedenfor viser hvor mye Ringerike kommune har mottatt i spillemidler de siste 

årene. 

Spillemiddelsøknader og tildeling for ordinære anlegg fra Ringerike 

År Søknader Tildeling Totalt Viken % av Viken 

2019 41.292.000 10.000.000 305.767.000 3,37% 

   År    Søknader Tildeling Totalt Buskerud % av Buskerud 

2018 35.073.000 10.262.000 82.832.000 12,39% 

2017 45.600.000 10.850.000 69.287.000 15,66% 

2016 43.215.000 2.103.000 71.072.000 2,96% 

 

Spillemiddelsøknader og tildeling for nærmiljøanlegg 

År Søknader Tildeling Totalt Viken % av Viken 

2019 1.612.500 300.000 29.103.000 1.03% 

År Søknader Tildeling Totalt Buskerud % av Buskerud 

2018 900.000 600.000 6.019.000 9,97% 

2017 713.000 113.000 6.860.000 1,65% 

2016 878.000 667.000 16.467.000 4.05% 

 

Lokale aktivitetsmidler – LAM 

LAM er en tilskuddsordning spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og 

fysisk aktivitet for barn og ungdom og som er tilsluttet Norges Idrettsforbund. Idrettslagene i 

Ringerike mottok i perioden 2016-2019 følgende beløp: 

 2019 1.958.584 

 2018 1.942.924 

 2017 1.767.149 

 2016 1.646.313 
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Grasrotandelen – Norsk Tipping 

Grasrotandelen er en ordning gjennom Norske Tipping (Lotto, Joker m.fl.) der andelen på 7% 
av spillerinnsatsen tilfaller lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret og er 
godkjent som grasrotmottaker. Å være grasrotgiver koster ingenting, men det kan bety svært mye 
for organisasjonen man velger. Tusenvis av norske lag og foreninger får flere hundre millioner kroner 

årlig gjennom ordningen.  Det er som kunde i Norsk Tipping at man selv bestemmer hvem som 
skal få disse pengene. Det er gratis og bli grasrotgiver, og det går ikke utover spillinnsats eller 
vinnersjanser. Man kan også når som helst endre grasrotmottaker. For mer informasjon og 
statistikk henvises til https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/ 

Momskompensasjon 

Bygging/rehabilitering av idrettsanlegg 

Ordningen med momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg omfatter anlegg som blant annet 
oppfyller vilkårene for å få tilskudd fra spillemidlene for bygging/rehabilitering av idrettsanlegg. For å 
søke om momskompensasjon må søknaden om spillemiddeltilskudd være godkjent. I tillegg må 
anlegget og anleggsregnskapet være ferdigstilt og revidert av kommunens revisor. Man trenger ikke 
å ha mottatt spillemiddeltilskuddet for å søke om momskompensasjon. 

For å søke om momskompensasjon må det være minimum 15 000 kroner i 
søknadsberettigede merverdiavgiftskostnader. 

Utstyr og tjenester 

Denne momskompensasjonsordningen skal kompensere for kostnader som frivillige 
organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag.  

7 Handlingsplan 2020-2023 

Hovedfokuset i Kommunedelplanen for idrettsanlegg 2020-2023 er å få flere i fysisk aktivitet 
i alle aldre uansett livssituasjon.   

Nasjonalt satsningsområde for skolene er en time fysisk aktivitet for elevene hver dag. 

Dersom en skal utvide til f.eks. en time fysisk aktivitet, så kan det nevnes to faktorer som kan 

påvirke dette i Ringerike, skoleskyss og bemanning. 

Andre veier å gå er å se på arbeidsmåtene i fagene og om en kan arbeide med målene 

samtidig som en er fysisk aktiv, slik en gjør i uteskolen på småskoletrinnet. 

Flere av skolene i Ringerike har utendørsanlegg som kan benyttes av alle i nærområdet til 

egenaktiviteter. Ved Benterud og Ullerål skole har man gjort plass til flotte uteanlegg. På 

Benterud skole har man hinderløype, multifunksjonsbane, basket-flerbruksbane, 

skibakke/akebakke, klatrestativ og streetbasket. 

På Ullerål skole kommer multibane for håndball og basket, islagt flate om vinteren, asfaltert 

sykkelbane, løpebane 60 m, klatrestativ og løpebane terrengløp ca 650 m. 
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Begge skolene har idrettshall som kan benyttes av lokale idrettslag og andre på kveldstid. 

Det planlegges ny Hov u-skole der det også blir muligheter for egenaktiviteter. 

I arbeidet med ny områdereguleringsplan (byplan) for Hønefoss gjennomførte Ringerike 
kommune et omfattende medvirkningsarbeid med barn og unge våren og sommeren 2018. 
Formålet var å kartlegge hva barn og unge synes om Hønefoss, hva de bruker sentrum til og 
hvilke ønsker de har for fremtiden. 

Flere er opptatt av at det burde være flere aktiviteter, både i grøntområdene og andre 

steder i byen, blant annet baner for ulike ballspill. Så langt har man fått til 

Streetbasketbaner, bordtennisbord og petanquebane på Livbanen og i Søndre Park har man 

Tufteparken. I tillegg har det kommet ønske om trampoliner i Søndre Park. Det er planlagt at 

streetbasketbanene kan islegges på vinteren slik at man får en skøytebane.  

Skatepark står høyt på listen blant de unge. Det er viktig at denne legges i eller nær sentrum. 

Petersøya har sentral beliggenhet og det er foreslått fotballbane, hinderløype, minigolf og 

lekeplass på området. 

I tillegg til fellesområder peker mange på at skolene de går på er områder de driver med 

aktivitet. Skal man peke ut områder for forbedring og tilrettelegging for aktivitet må det 

være på og rundt skolene, da disse da blir brukt større deler av dagen. 

Det skal utarbeides ny reguleringsplan for Schjongslunden. 

Ringerike idrettsråd 

Ringerike idrettsråd har laget en mulighetsstudie over utvidelse av området i Hovsmarka.  

Området ble regulert til idrettsformål da Ringerikshallen ble bygget. På grunn av økt 

tilflytting til nærområdet og byutvikling ønsker de å fremme forslag for et idrettsanlegg. I 

studien har man gått overordnet frem med plassering av anlegget. Det har likevel vært viktig 

å ta hensyn til eksisterende terreng og bebyggelse for å avgjøre hvor det er mest 

hensiktsmessig å plassere anlegget. Man har valgt å plassere den største bygningsmassen 

bak eksisterende næringsområde da dette arealet krever minst terrengutforming og ligger i 

tilknytning til eksisterende infrastruktur, Ringerikshallen og Tennishallen. 

Det er også sett på fremtidig utvidelse av anlegget med ny svømmehall. Denne er lagt i 

nærhet til eksisterende tennishall og Ringerikshallen, med kort avstand til parkeringsplass. 

Utendørs fotballbane, sandvolleyball (x3) og beachhåndball (x3) er plassert nordøst for 

bygningsmassen, og henvender seg mot marka. Disse har gangforbindelse fra 

parkeringsplassene og er utstyrt med egne tribuner. 

Kombinert skateanlegg og pumptrack er lagt sørøst for bygningsmassen i det slakeste partiet 

i eksisterende skråning. 

Løype for terrengsykling er vist i forbindelse med eksisterende løypenett nordøst for 

Ringerikshallen. 
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Eksisterende tennisanlegg er utvidet med to nye baner. 

Det er lagt opp til en felles plass i tilknytning til eksisterende gangsti. Det er tenkt at denne 

plassen skal dekke mange ulike funksjoner, eksempelvis idrettsarrangement eller andre 

tilstelninger. 

I henhold til ny reguleringsplan forsvinner deler av løypenettet i nord, hvilket betyr at 

skiskytterklubben mister deler av sitt løypenett. I planen er utgående løype markert med rød 

linje, og nye løyper med grønn linje. 

 

Følgende anlegg er tatt med i studien: 

 

INNENDØRS UTENDØRS 

Fotballhall Fotballbane 

Friidrettshall Sandvolleyballbane (3) 

Basishall for karate Beachhåndballbaner (3) 

Basishall for judo Skateanlegg og pumptrack 

Basishall for turn Løype for terrengsykling 

Futsal Utvidet tennisanlegg 

Mulighet for fremtidig svømmehall  

Garderober og kontorer  
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Kart mulighetsstudie Hovsmarka  
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Paraidrett  

«Idrett og fysisk aktivitet for funksjonshemmede i Ringeriksregionen» er et samarbeid mellom 

kommunene, idrettsrådene og idrettsklubber i regionen. Målet er å øke aktivitetstilbudet for 

mennesker med funksjonsnedsettelser gjennom idrettsklubber i Ringeriksregionen. Målgruppen er 

primært personer i alderen 7-18 år, men voksne er også velkomne til å delta på aktivitetene og 

klubbtreningene som tilbys.  Prosjektet skal få på plass et varig samarbeid mellom regionens klubber, 

kommuner og idrettsråd slik at paraidrett er en prioritert sak og at flere klubber enn nå vil kunne 

tilby paraidrett. Det kan leses mer om prosjektet på Ringerike idrettsråds hjemmeside: 

http://ringir.net/paraidrett/ 

8 Evaluering av handlingsplan 2014-2019  

Av anlegg som har fått tildelt spillemidler i perioden kan nevnes 

 Hønefoss Arena 

 Kunstgress, rulleskitrase og ballvegg på Tyristrand 

 Heradsbygda IL har bygd garasje/idrettshus 

 Ringerike O-lag og Fossekallen Il - flere kart 

 Ådal skytterlag har fått nytt klubbhus på Somma skytebane 

 På Nes skole har man fått motorikkbane og turløype/langrennsanlegg 

 Søndre Park Tufteparken 

 Livbanen, streetbasket, bordtennis og petanquebane 

 Nærmiljøanlegg Benterud skole 

9 Idrettsanlegg og aktivitet 

Fokuset framover for Ringerike må være å sikre fleksible, åpne og attraktive anlegg som er 
tilrettelagt for alle relevante utøvere. I tillegg må det fokuseres på bredde i aktivitetstilbudet 
både for å opprettholde antall aktive, og for å nå nye grupper. Videre bør fokuset være å 
tilrettelegge for at alle får lik mulighet til å utøve fysisk aktivitet uavhengig av sosial 
bakgrunn og praksis. Lavterskel aktivitetstilbud og utstyrssentral i kommunal regi er slike 
virkemidler. 

10. Spillemidler 

I spillemiddelordningen opererer man med følgende klassifisering av idrettsanlegg 

 Ordinære anlegg 

Anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet, 

eksempel på ordinært anlegg er f.eks. Benterudhallen 

 Nærmiljøanlegg 

Utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet. Anlegget skal være fritt, allment 

tilgjengelig, først og fremst for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen for 

øvrig. Eksempel er ballbingene på skolene. 

 Regionale anlegg 

Det inngås bindende skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner vedrørende 

investering og drift av anlegget. Hønefoss Arene er et slikt anlegg. 
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11. Prioritert handlingsprogram for utbygging og rehabilitering av anlegg  

Formannskapet vedtok i møte 3. desember 2019 følgende prioritering av spillemiddelsøknader til 

ordinære anlegg og nærmiljøanlegg for 2020: 

Ordinære anlegg 

Pri Anl.eier Anlegg Sum kostn. Spillem.sum 

1 Ringerike kommune Hønefoss Arena 132.500.000 10.000.000 

2 Ringerike tae kwon do klubb Kampsporthall 2.872.137 820.000 

3 Tyristubben IF 7’ er kunstgressbane 2.700.000 700.000 

4 Heradsbygda IL Idettshus/garasje 1.113.975 370.000 

5 Buttentjern jaktsk.senter Riflebane 1.643.306 548.000 

6 Tyristubben IF 11’ er kunstgressbane 7.887.500 2.500.000 

7 Skiforeningen Ringkollen snøpr.anlegg 3.580.587 1.000.000 

8 Skiforeningen Løypetrase snøpr.anlegg 7.160.708 1.000.000 

9 Skiforeningen Lager/garasje/Ringkoll. 700.000 233.000 

10 Ringerike o-lag Rehab. O-kart Ringkoll. 274.675 92.000 

11 Ringerike kommune Benterud skole, hall 49.450.000 10.000.000 

12 Hønefoss og Ringerike rideklubb Rehab. nytt dekke rideh. 769.750 254.000 

13 Ringerike skytterlag Vågård skytebane 200m 7.180.690 2.400.000 

14 Ringerike skytterlag Vågård skytehall 6.122.500 2.050.000 

 

Nærmiljøanlegg 

Pri Anl.eier Anlegg Sum kostn. Spillem.sum 

1 Skiforeningen Skileikeland Ringkollen 3.580.356 300.000 

2 Ringerike komm., Benterud skole Hinderløype 150.000 75.000 

3 Ringerike komm., Benterud skole Multifunksjonsbane 2.075.000 300.000 

4 Ringerike komm., Benterud skole Basket-flerbruksbane 1.010.000 300.000 

5 Ringerike komm., Benterud skole Skibakke/akebakke 395.000 200.000 

6 Ringerike komm., Benterud skole Klatrestativ 9-18 år 225.000 112.500 

7 Ringerike komm., Benterud skole Streetbasket 50.000 25.000 

8 Ådal IL Kunstgress ballbane 1.125.000 300.000 

 

Innmeldte anlegg – det er ikke foretatt prioritering mellom disse anleggene 

Anlegg Sted Anleggseier O=ordinært/
N=nærmiljø 

Kunstgressbane 
5’er 

Møltemyra Ådal IL O 

Kunstgressbaner Tolpinrud Hønefoss sportsklubb O 

Kunstgressbane Idrettsparken Hønefoss ballklubb O 

Tribune, sekr., 
kiosk 

Ådal Ådal IL O 

Rehab. lys og 
stolper lysløyper 

 
Ådal  

 
Ådal IL 

 
O 

Tennisbaner 
ute/inne 

Hønefoss  Hønefoss Tennisklubb O 

Lysløype Vikefjell Ådal IL O 
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Kart Ringkollen Sør Ringerike O-lag O 

Kart Løvlia Ringerike O-lag O 

Flerbrukshall Ullerål skole Ringerike kommune O 

Storhall Friidrett Ringerike Ringerike Friidrettsklubb O 

Innendørs 
skytebane 

Somma skytebane, Ådal Ådal skytterlag O 

Flerbrukshall Heradsbygda/Helgerud 
skole 

Ringerike 
kommune/Heradsbygda IL 

O 

Skifte lysarmatur Lysløyper Ringerike Flere idrettslag N 

Flere 
Nærmiljøanlegg 

Ullerål skole  Ringerike kommune N 

Kart Ringkollen-Glisætra Ringerike O-lag O 

Kart Buttentjern Ringerike O-lag O 

Kart Mastedalen/Aklangen Fossekallen IL O 

Kart Vælsvann Øst/Buttentjern  
Fossekallen IL 

 
O 

Kart Hønefoss Nord Fossekallen IL O 

Kart Hensmoen/Valderstømoen Fossekallen IL O 

Kart Skamarka, Tyristrand Fossekallen IL O 

Kart Engelen, Holleia Fossekallen IL O 

Kart Aklangen Nordvest Fossekallen IL O 

Kart Aklangen Nord Fossekallen IL O 

 
Det er mulig å melde inn anlegg det skal søkes spillemidler til hvert annet år. Det legges eget 
skjema ut på kommunens og idrettsrådets hjemmeside. 

På kommunens hjemmeside,   https://www.ringerike.kommune.no/innhold/samfunn/kart/   og på 

Anleggsregisteret.no,  https://www.anleggsregisteret.no/finn-anlegg/  ,finnes kart over idrettsanlegg 

i Ringerike kommune. 
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