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1. Bakgrunn 

 
Dagligvarebutikken i Hønengt 18 betjener et stort område. I 1960 -70 årene var det 11 -12 
dagligvarebutikker som dekket samme område (fra Nordre Torg til undergangen i Hønengt). 
Nå er det svært få dagligvarebutikker igjen i samme område. Rema 1000 her nå fungerer først 
og fremst som en nærbutikk til denne delen av Hønefoss by. Den har ca 8000 kunder pr uke. 
 
Nytt bygg er hovedsakelig planlagt for å sikre drift av en god dagligvarebutikk og gi butikken 
bedre og mer egnede lokaler. Dagligvareforretningens har sterkt behov for større, bedre lokaler 
og bedret parkeringsmuligheter. Lokalene er blitt alt for små på alle måter, og trenger daglig 
varetransport for påfyll av varer pga liten lagringsplass. 
 
Firma HEGI AS v/Stian Henriksen har forhandlet med kommunen om å legge 
parkeringsplasser på kommunens naboeiendommer, slik at en slik utvidelse kan bli mulig. 
Kommunen har stilt seg positiv til en slik løsning. 
 
Planforslaget fremmes av HEGI AS og Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har vært planfaglig 
rådgiver. 
 
 
Hønefoss, 23.12.2011 
 
Bjørn Leifsen 
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2. Prosess 

 
Saken om utvidelse ble, i forståelse med kommunen, aller først fremmet som en 
rammesøknad. Men kommunen ba deretter om at den ble fremmet som en reguleringsplan 
først. 
 
Planen ble så varslet av Ringerike kommune sin fellesannonse i Ringerikes Blad lørdag 25. 
juni 2011 og på kommunens internettsider, samt at det ble sendt brev til myndigheter og 
berørte parter. Frist for å avgi uttalelse ble satt til 15.august 2011. 
 
Etter at et første forslag ble oversendt kommunen ble planen returnert med ønsker om 
større detaljeringsgrad inne på tomta og parkeringsområdene. 
 
Innkomne innspill er gjengitt og kommentert i eget notat som følger denne saken. 
 
 

3. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet 

3.1. Beliggenhet 

 
Planområdet omfatter følgende eiendommer: 
 

Gnr/bnr Navn 
317/164 Hegi AS Eiendom 

165 Veggrunn 
166 Hegi AS Eiendom 
168 Hegi AS Eiendom 
172 Ringerike kommune 
212 John Einar Pedersen 
214 Ringerike kommune 
319 Marit Trondsens bo v/Lena Trondsen 
578 Ringerike kommune 
579 Ringerike kommune 

1035/1 Statens vegvesen 
 
 
Området og eiendommene er vist på neste side. 



Reguleringsplan for Hønengata 18-20. 

 

5 

.  

 
 
Beliggenhet og varslet planområde. 
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3.2. Planstatus 

 
Området er i gjeldene kommuneplan for Ringerike avsatt delvis om forretningsområde og delvis 
som boligområde. Men nordre del av planområdet ligger delvis inntil Hønengata og her er det 
såpass med vegtrafikkstøy at det er mindre egnet som boligområde. 
 

 
Utsnitt av kommuneplan. 
 
Det er ingen (kjente) aktuelle reguleringsplaner for dette eller tilliggende områder. 
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4. Reguleringsplanforslaget. 

Nedenfor, og i vedlegg, er vist planforslaget. 
 

 
 

4.1. Bebyggelse 

 
Dagens butikkareal er på ca 700 m2 salgsflate og ca 160 m2 lager/div. Dette ønskes økt 
med ca 600 m2 i sum. Da blir det samsvar mellom omsetning og salgsareal som er tjenlig 
både for arbeidsmiljøet for de ansatte og for kundene. En utvidelse på mindre enn dette vil 
ikke gi en fullgod løsning, og den blir uforholdsmessig kostbar. 
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Forut for planutarbeidelsen har det vært signalisert og kommet innspill fra Buskerud 
Fylkeskommunen om at det er verneverdige bygninger i planområdet. Det gjelder alle de 
tre boligene; Hønengata 20, Parkgata 7 og Nygata 2. De to sistnevnte vedkommer ikke 
forslagsstiller og kommenteres ikke videre her. Jfr notatet om innkomne innspill. 
  
Forslagsstiller eier også Hønengata 20. Det er vurdert å bevare dette bygget, selv om det 
etter ny omgjøring av Hønengt nå etter ny vei og gangvei ligger svært nære disse. Bygget er 
blitt mer utsatt for støy og forurensning etter omgjøringen. Det består i dag av 3 boenheter og 
leietagere (spesielt i 1 etg) bor sjelden lenge pga ovennevnte punkter. Denne etasjen står i dag 
uten leietakere. Bygget er også veldig energikrevende og en bygningsteknisk tilstandsrapport 
bedømmer det som meget kostbart å restaurere. Årsaken har i stor grad vært at boligen har 
ligget i traseen til sentrumstangenten, noe som har medført at det har vært liten grunn til 
fortløpende oppgradering. 
 
Det er vurdert tre ulike utvidelsesmuligheter. En der en legger tilbygget inntil Hønengata 20, 
en der en legger tilbygget vinkelrett inn i gården og en der en river boligen. Dette er illustrert 
nedenfor: 
 

 
 
Tilbygg lagt inntil Hønengata 20. 
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Tilbygg vinkelrett på dagens bygg. 
 

 
Tilbygg der Hønengata 20 rives. 
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Å bygge helt, eller nesten inntil den nevnte boligen vil helt ødelegge byggets karakter, 
samtidig som det gir for lite tilbygg til forretningen. 
 
Å bygge tilbygg inn i gården vil nærmest dele gårdsplassen og parkeringsarealene i to, og 
dessuten gi uønsket form på butikken. Bygget på Hønengata 20 vil dessuten bli liggende som 
en “øy” i et parkeringsområde og få et lite preg av vern. Et problem med vernetanken er 
nettopp at bygget ligger uten kontakt med tilsvarende eldre bebyggelse som kunne gitt et 
samlet verneverdig bygningsmiljø. 
 
En har kommet frem til at den eneste gjennomførbare løsning er å rive bygg og garasje oppført 
på 317/168 (Hønengata 20) og koble nybygg til eksisterende bygning på Hønengata 18 i 
samme utførelse som dette, med forretningslokaler i 1.etg og leiligheter i 2.etg.  
 
En skisse til hvordan dette kan gjøres er vist her: 
 

 
 Fasade mot Hønengata 
 

 
Fasade mot gårdsplass. 
 
Planen åpner imidlertid for at høyden kan være større enn det ovenstående skisse viser. 
Etter samråd med administrasjonen på planavdelingen tillater planen at det kan bygges en 
etasje til. Denne bør i så fall være tilbaketrukket. 
 
Utnyttelsesgraden for området for boliger, forretninger og kontor er satt til %BYA=100%. 
Denne er satt så høyt fordi planområdet for dette omslutter bygningen helt, av regulerte 
fortau/gangarealer tett inntil. 
 
Maksimal byggehøyde er satt til gesimshøyde på 11,0m, og mønehøyde på 15,0 m over 
gjennomsnittlig terrengnivå, litt høyere enn eksisterende bygg. Skissen viser bygg som er 
litt lavere enn eksisterende bygg. (Etasjehøyden i butikklokalene vil bli ca 4,2m, som er 
høyere enn en vanlig etasjehøyde for boliger). 
 
Boligene i øvre etasjer er tenkt å henvende seg mot indre gård, med større balkonger. Det 
vil kunne gi nødvendig skjerming og soner med støynivå lavere enn grenseverdiene. Det 
planlegges noe i overkant av 20 boliger. 
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Områdene for parkering og lek (for boligene) samt interne fortau/gangarealer er regulert 
som egne formål. Sykkelparkering er vist særskilt. Det samme er oppstillingsplass for 
lastebiler ved varelevering. 
 
Den øvrige eksisterende bebyggelsen i Nygata 2 og Parkgata 7 er planlagt til bolig og 
kontor. Dette er gjort for at eierne der skal kunne anvende byggene til næringsvirksomhet 
dersom de ønsker det. 
 
Utnyttelsesgraden for området for boliger og kontor er satt til % BYA=70%. Denne er satt 
relativt høyt her også pga at parkeringsarealer inngår i arealene for BYA. Eiendommer i 
sentrum bør utnyttes relativt høyt. 
 
Maksimal byggehøyde er satt til gesimshøyde på 6,0m, og mønehøyde på 9,0m over 
gjennomsnittlig terrengnivå, som på eksisterende bygg. 
 
På kommunens eiendommer står et bygg som fungerer som et salgskontor for et husfirma. 
Huset er uten kjeller. Kommunen har signalisert at de ønsker en bedre bruk av sine 
eiendommer her, og at dette leieforholdet av tomta bør avsluttes. Derfor er dette bygget 
markert i planen som «bygg som forutsettes fjernet».  
 
Kommunen har ønsket at det blir en tverrgående gang-/sykkelveg mellom Parkgata og 
Hønengata nord i planområdet. Denne er vist som eget formål. 
 
 
Topografi. 
 
Tomta er relativt flat langsmed hovedretningen, men mot Parkgata er det noe høyere. I 
underkant av 1,5m. Det vil kreve at det utarbeides en situasjonsplan med høydeangivelser 
som ivaretar interne stigningsforhold og god overvannshåndtering. I bestemmelsene er det 
satt krav om dette. 
 

4.2. Trafikk. 

 
Planområdet omfatter søndre halvpart av kvartalet som dannes av Hønengata, Nygata, 
Parkgata og Gullagata. Hønengata er den mest trafikkerte og en viktig gjennomfartsåre i 
Hønefoss. Det er nylig oppgradert og rustet opp til å romme alle typer brukere, både 
kjørende, gående og syklende, som har fått eget sykkelfelt. Det er også markert busstopp. 
Det gjør at trafikkforholdene i denne gata er gjort så gode som de lokale forhold tillater.  
 
På de neste sider vises hvordan Hønengata er blitt mht arealbruk og oppmerking etter at 
den er blitt oppgradert. 
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Hønengatas arealbruk ved planområdet. Nye atkomster er markert. 
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Oppmerking av Hønengata (tatt fra planene den er bygd etter). 
 
 
Mengder 
 
Vegdatabanken angir at årsdøgntrafikken (ÅDT) forbi dette planområdet er ca 17600. 
Skiltet hastighet er 50 km/t og andel tungtrafikk ca 10 %. 
 
Nygata krysser Hønengata i syd, der krysset er lysregulert og myke trafikanter er prioritert 
i fasene og det er lagt brosteins”øyer” med hensikt å markere de myke trafikantenes arealer 
i krysset.  
 
Det finnes ikke tellinger som viser ÅDT i Nygata her, men vi har estimert den til ca 1500, 
der trafikken til/fra butikken utgjør en vesentlig del. Skiltet hastighet 30 km/t. 
 
Parkgata fungerer som en boliggate med en del trafikk til/fra butikkens nordre innkjøring. 
Estimert ÅDT 800. Skiltet hastighet 30 km/t. Den har ingen fortau. Dersom det vil bli 
behov for det seinere på denne siden av den har en satt byggegrenser slik at eventuelle nye 
bygg eller anlegg ikke vil umuliggjøre det her.  
 
Med 8000 besøkende pr uke, antatt ca 70% med bil og 6 salgsdager pr uke, vil dette bidra 
med en ÅDT på ca 1600. Etter tradisjonelle sammenhenger mellom ÅDT og makstime gir 
det en makstimebelastning på ca 220. Det er også verifisert gjennom egne tellinger. Se 
nedenfor. 
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Med den viste fordelingen på atkomstene tilsier dette at trafikken fordeler seg slik i dag: 
 
Gate ÅDT-bidrag Makstimebidrag Gatas totale makstime 
Hønengata nord for lyskryss 920 125 2300 
Hønengata syd for lyskryss 380 50 2900 
Nygata mot lyskryss 925 125 200 
Nygata nord/Parkgata sydover 180 25 100 
Parkgata nordover 300 40 100 

 
Selv om butikkarealet øker med ca 70% vil trafikkøkningen neppe bli mer enn ca 50%, da 
store deler av tilbygget ikke vil være salgsflater, men lager og ansattes rombehov. Ca 20 
boliger vil gi et bidrag til ÅDT på ca 80. Påvirkningen på det lokale vegnettet vil derfor bli 
svært moderat. 
 
Med disse forutsetningene vil en, sammen med en årlig vekst på ca 2% på hovedvegnettet, 
få følgende totale trafikktall på de nevnte veglenkene: 
 
Trafikk 2021. Totalt. 
Gate ÅDT Makstime 
Hønengata nord for lyskryss 22075 2870 
Hønengata syd for lyskryss 27300 3550 
Nygata mot lyskryss 2850 370 
Nygata nord/Parkgata sydover 1150 150 
Parkgata nordover 1230 160 

 
 
 
Atkomster 
Opprinnelig hadde de to eiendommene Hønengata 18 og Hønengata 20 hver sine inn- og 
utkjøringer direkte til Hønengata. I tillegg hadde Hønengata 18 inn- og utkjøring til 
Nygata. I forbindelse med byggesaker og omgjøring av Hønengata er atkomstene derfra 
redusert til kun en innkjøring (dvs at det ikke er lov å kjøre ut på den fra de to 
eiendommene). Dagens innkjøring fra Hønengata forutsettes flyttet noe lenger nord og 
unna krysset, der en ikke har høyresvingefeltet fra Hønengata til Nygata. Dette vurderer en 
å ville bli en forbedring.  
 
I forbindelse med denne planen er trafikken inn og ut av butikkparkeringen registrert. I 
makstimen (en torsdag efta kl 16-17) har en registrert følgende: 
 

 
 
 
 
 

Til disse tallene kan det konkluderes at innkjøringen fra Hønengata er viktig. Denne 
muligheten avlaster dessuten kapasiteten i lyskrysset ved at besøkende nordfra ikke trenger 
å kjøre innom det for å komme til butikken. En anser det derfor tjenlig for alle parter at 
denne muligheten fortsatt finnes. Atkomsten effektiviserer dessuten interntrafikken mht 
parkering.  
 

Atkomst Inn fra 
Hønengt 

Inn fra 
Nygata 

Ut til 
Nygata 

Inn fra 
Parkgt 

Ut til 
Parkgt 

Alle 

Enkeltvis 51 51 64 21 31  
218 Sum 51 115 52 
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Inn- og utkjøring til Nygata planlegges ikke endret. Den største andelen av besøkende 
bruker denne. 
 
Inn og utkjøring til Parkgata viser seg å være forholdsvis mye brukt, selv om den ligger 
minst tilgjengelig til. Det må tolkes som at det er mange lokalkjente her. Dvs at butikken i 
stor grad fungerer som en nærbutikk.  
 
I makstimen kjører det ca 110-120 biler inn og ut av området. 
 
 
Parkering. 
I dag er det ca 60 tilgjengelige parkeringsplasser på stedet. I disse inngår ca 20 plasser på 
kommunens grunn som ikke er butikkens sine, men som kan benyttes fritt, også for 
butikkens besøkende. Med ca 120 biler som benytter ca 40 parkeringsplasser i makstimen, 
er gjennomsnittlig parkeringstid/besøkstid ca 20 min. 
 
Parkeringsbehov for de nye boligene innenfor planområdet ivaretas med to 
biloppstillingsplasser per boenhet på egen tomt. (Dette vil være i overkant hva en faktisk 
forventer, da mange av leilighetene blir små og det er også noen hybler av disse). Dvs 40 
stk. Når butikkarealet øker vil det også i prinsippet også øke parkeringsbehovet, men med 
den svært trange løsningen i dag vil den ikke kunne øke tilsvarende.  
 
Planen som fremmes rommer ca 110 parkeringsplasser. Med ca 40 plasser til beboerne vil 
ca 70 være tilgjengelige for handel. Den er nær en fordobling fra dagens tilbud. 
Parkeringstilbudet blir altså sterkt forbedret i forhold til en antatt besøksøkning som neppe 
blir over 50%. 
 
Det vil ikke bli merket spesielle parkeringsplasser kun for beboerne, slik at besøkende også 
kan utnytte de som er myntet på beboerne, og omvendt. 
 
En anser derfor at planen viser et tilstrekkelig antall parkeringsplasser. 
 
 
Interntrafikk. 
Med tre mulige og valgfrie atkomster, samt såpass god avstand mellom parkeringsrekkene 
at bilene kan passere hverandre i begge retninger, vil interntrafikken kunne bevege seg 
fritt. Det er også nødvendig i situasjoner der parkeringskapasiteten nærmer seg fullt ut 
utnyttet, samt at trafikk ikke blir presset ut i uønskede utkjøringer. 
 
Varebilene får samme tilbud som i dag, med hovedatkomst fra Nygata. Naturlig utfart for 
dem blir Parkgata og tilbake til lyskrysset. 
 
Dette er illustrert på neste side. 
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Kollektivtilbud 
Det er busstopp i Hønengata for begge kjøreretninger rett på utsiden av butikken. Der går 
det tett med bybusser og andre regionale busser. Kollektivtilbudet er så godt på stedet som 
Hønefoss kan tilby. En finner det derfor ingen grunn til å analysere tilbudet nærmere i 
denne saken. Forbindelsen mellom butikken og busstoppet på den andre siden er 
lysregulert fotgjengerfelt ved lyskrysset.  
 
Som typisk nærbutikk er det ikke mange som vil bruke kollektivmiddel hit, men om det er 
så er dette tilbudet meget godt. 
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Gående og syklende. 
 
Det er en god del besøkende som går eller sykler til butikken. De har godt regulerte forhold 
vha fortau og sykkelfelt langs Hønengata og delvis inn i Nygata. Kryssing av Hønengata 
skjer i lyskrysset rett i sørenden av planområdet. I nord er vist en gang-/sykkelveg for de 
som ønsker å ta seg frem mellom Parkgata og Hønengata uten å måtte benytte 
parkeringsområdene. 
 
Inne på gårdsplassen/parkeringsområdet må det forbli noe blandet trafikk mellom gående 
og biler som manøvrerer til/fra parkeringsplassene, samt til/fra atkomstene. Dette kan være 
noe negativt for mindreårige, men en ser ingen muligheter for å skille trafikantene helt. 
Men en har regulert interne fortau/gangarealer for å markere gåendes rettigheter og 
kanalisere disses ferdsel. Lekeområdet bør gjerdes inn. 
 

4.3. Strøm, og vann- og avløpsnett 

Det er tilstrekkelig kapasitet på eksisterende strøm og VA-nett i området. Det er satt krav i 
bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende ledningsnettet. 
Det planlegges fjernvarmeanlegg i området, som det blir mulig å knytte seg til. 
 
 

4.4. Barn- og unges interesser 

Arealet som skal bebygges har til nå vært butikk, parkeringsareal og hager. Det har ikke 
vært brukt som oppholds- eller lekeareal av barn og unge i nærmiljøet. 
 
I kommuneplanens bestemmelser settes det krav til at det ved utarbeidelse av 
reguleringsplaner skal avsettes minimum 25m2 pr bolig til felles lekeplass. På Hønefoss 
skole er det lekeareal, og på St Hanshaugen er et større friområde. I denne planen er det 
avsatt et ca 360 m2 stort felles lekeareal.  I tillegg vurderes det å bli avsatt små 
sandlekeareal i tilknytning til leilighetenes balkonger. 
 
Ventelig blir det få leiligheter for barnefamilier i dette prosjektet. Tilbudet om lekeareal 
bør derfor bli tilstrekkelig.  
 
Atkomsten til lekeområdet planlegges over parkeringsplassen inn i dens vestre hjørne, men 
dette vil bli detaljert i en samlet situasjonsplan. 
 

4.5. Universell utforming 

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell 
utforming. 
 

4.6. Grunnforhold 

Det er ikke utført særskilte geotekniske undersøkelser av planområdet. Byggegrunnen forventes 
i hht NGU-kartlegging å være fyllmasser.  Dette regnes som stabile masser og det er ingen 
registrerte problemer, verken i eldre eller ny bebyggelse i området. 
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4.7. Kulturminner 

I forbindelse med oppstart av med reguleringsplanen har Fylkeskommunen ikke gitt 
tilbakemelding om at det er nødvendig med sjakting av området mht automatisk fredede 
kulturminner. Men dersom det i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid blir funnet 
automatisk fredete kulturminner skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i 
Buskerud fylkeskommune skal varsles. 
 
Mht vern av bygninger så vises til vedlagte notat med kommentarer til fylkeskommunens 
ønske om vern i tilknytning til leilighetene, samt vurderingen mht mulighetene for det. 
Konklusjonen er at vern av Hønengt 20 ikke er forenlig med utvidelse av butikken. 
 
 

4.8. Risiko og sårbarhetsanalyse 

Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse er fylt ut, og følger som eget vedlegg. Forhold 
og/eller uønskede hendelser som kan forekomme er utredet i det følgende: 
 
 
Radon: 
Radon kan forekomme i berggrunnen, og det er tatt med bestemmelse om at det skal 
gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i samtlige 
bygninger for varig opphold. 
 
Sikring mot radon skal håndteres i forbindelse med byggesaksbehandling ved at det settes 
krav til standard forebyggende tiltak ved oppføring av nybygg jfr. Forskrift om krav til 
byggverk og produkter til byggverk (TEK) § 8-33, punkt 4: 
 
"Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke 
eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for 
helseskader".  
 
Typiske tiltak er radonsperre under kjeller eller sokkel, og god ventilering i kjeller.  
 
Høyspentanlegg. 
 
Det er en transformatorkiosk nær inntil leikeplassen. Denne skal avskjermes vha tett 
gjerde. 
 
 

4.9. Miljøkonsekvenser 

 
Støy: 
Det er utført støyberegninger. Se egen rapport.  
 
Resultatene viser, som ventet, at støynivåene i fasadene mot vegene er til dels betydelig 
høyere enn retningslinjene krav til boliger. For yttervegg av boligene i 2.etg mot Hønengt 
er støynivået ca 73 dBA i Lden og ca 84 dBA i Lmaks. Mens ved fasadene for mot indre gård 
har tilsvarende støynivå på hhv 50 og 69 dBA. Dvs under grenseverdiene her. Det tilsier at 
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leilighetene ikke kan ha vinduer ut mot Hønengt fra rom med støyfølsom bruk, dersom 
dette blir de eneste vinduene for slike rom. 
 
Eksisterende bygg som vender mot Parkgata og Nygata har 5-7 dB høyere verdier enn 
retningslinjene har som grenser i fasadene som vender mot disse. Ved fasadene vekk fra 
gatene er verdiene under grensene satt i støyretningslinjene. 
 
Uteområdene nord på tomten som er avsatt til lekeområder får støynivå høyere enn 
grenseverdien 55 dBA. Ca 62-63 dBA Lden. En vil derfor tilrå at dette området skjermes 
mot støy, selv om det blir balkongene som nok blir hoveduteområdet for leilighetene. 

 
Nivået på støy i fasadene er så høye at det vil være behov for å utføre fasadetiltak. De 
beregnede verdiene i fasadene vil være utgangspunkt for slike tiltaksvurderinger. 
 
 
Biologisk mangfold: 
Området er i dag gårdsrom bebygde arealer og til dels hage.  
Ny bebyggelse vil ikke påvirke viltkorridorer eller viktige grøntdrag. Tiltaket vil ikke 
medføre negative konsekvenser for plante- og dyrelivet i området. 
 
 

5. Arealbruk. 

 
Arealbruken fordeler seg slik: 

Formål: Areal i daa 
PBL. § 12-5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg 
Bolig/kontor 1.165 
Bolig/forretning/kontor 1.425 
Lekeplass 0.362 
PBL. § 12-5, ledd 2 - Samferdselsanlegg 
Kjøreveg 
Fortau/Gang- og sykkelveg 
Parkering 

0.780 
0.930 
3.487 

SUM 8.149 
 
 


