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1. Bakgrunn 

 
Hensikten med arbeidet er å utvide eksiterende reguleringsplan for Idrettsanlegg i 
Haugsbygd, plan 297, i sørvest, og tilrettelegge for fire nye tomter på gnr.132/bnr.5. 
 
Oppstart av planarbeid ble varslet 09.02.2010, med frist for innsending av merknader 
13.03.2010. Etter varselbrev var sendt ut, informerte Areal - og byplankontoret om at de 
ønsket at hele plan 297 skulle tas med i reguleringsprosessen. Dette skyldes at utvidelsen 
vil bli behandlet i henhold til den nye planloven av 01.07.2009. Det medfører at 
formålsbenevning og fargebruk med videre vil avvike noe fra den opprinnelige planen. 
Ettersom utvidelsen må ses i sammenheng med den gjeldene reguleringsplanen vil det 
derfor være hensiktsmessige å oppdatere hele planområdet i henhold til ny planlov. Areal- 
og byplankontoret tok derfor initiativ til å annonsere oppstart på nytt, og tar selv ansvaret 
for oppdatering av gjeldene plan. 
 
I forbindelse med varsling av oppstart av planarbeid for Harehaugveien 2, ba Lars 
Borlaug, på vegne av Cristian Borlaug, om at det tas med en endring på gnr.132/bnr.3. 
Endringen omfatter omregulering til bebyggelse på areal avsatt til 
friluftsområde/vegetasjonsskjerm på hans eiendom.  
 
Ettersom intensjonen med oppstarten var å tilrettelegge for endringer som omfatter 
utvidelse i sørvest, er denne planbeskrivelsen i hovedsak rettet mot å utrede forhold som 
berører gnr.132/bnr.5. Det er i tillegg tatt med kort utredning om forhold som berører 
forslag til reguleringsendring for Harehaugveien 26. 
 
 
 
Planforslaget fremmes av COWI AS på vegne av forslagsstiller Ringerike 
Eiendomsutvikling AS. 
 
 
 
 
 
Hønefoss, 
29.04.2011 
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2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet 

2.1. Beliggenhet 

 
Den ønskede utvidelsen omfatter gnr.132/bnr.5, hvor det i dag ligger et lite småbruk, med 
våningshus og låve. 
 

Illustrasjonen under viser planområde på gnr.132/bnr.5 - Harehaugveien.2 markert 
med røde linjer, og området hvor Borlaug ønsker endring på gnr. 132/bnr.3 - 
Haregaugveien. 26, er markert med rød ring. Sjakter etter arkeologiske registreringer 
er tydelig markert litt vest for nr.26. 
 

 
Ortofoto fra Gule sider.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

HHAARREEHHAAUUGGVVNN..2266  
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2.2. Planstatus 

 
Gnr.132/bnr.5, er avsatt til boligområde, og gnr.132/bnr.3, er avsatt til LNF, i gjeldene 
kommuneplan for Ringerike, vedtatt 30.08.2007. 

 

 
Utsnitt av kommuneplan, vedtatt 30.08.2007. Planområde på gnr.132/bnr.5, og område for 
omregulering er markert med røde ringer. 
 
Deler av planområdet for Harehaugveien 2 ligger som nevnt innenfor gjeldende reguleringsplan for 
Idrettsanlegg i Haugsbygd, plan nr. 297, og har feltbetegnelsen Bb1. Feltet er delt i tre tomter som 
er avsatt til frittliggende boliger. Området som ønskes omregulert i Harehaugveien 26 er en del av 
område regulert til vegetasjonsskjerm 
 

 
Utsnitt av kart fra oppstartsvarsel. 
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3. Reguleringsplan for Harehaugveien 2 

 
I det følgende redegjøres det for forslag til reguleringsplan for Harehaugvegen 2. 
 

3.1. Bebyggelse 

 
Det tilrettelegges for oppføring av tre tomannsboliger i felt Bb1-1, og en enebolig i felt 
Bb1-2. Utbygging begrenses av byggegrenser, og maks BYA % = 30 %. Eksisterende 
våningshus i felt Bb1-3 blir stående, men det settes krav til høyde og utnyttelse slik at man 
har bestemmelser å forholde seg til dersom det blir aktuelt med tiltak.  
 

 
Utsnitt som viser Harehaugveien 2. 
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Arealbruken fordeler seg slik: 

Formål: Areal i daa 

PBL. § 12-5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse 5.396 

PBL. § 12-5, ledd 2 - Samferdselsanlegg 

Kjøreveg 
Gang- og sykkelveg 
 

0.503 
0.304 

 

SUM 6.203 

 
 
Maksimal byggehøyde er satt til gesimshøyde på 6.0m, og mønehøyde på 9.0m over 
gjennomsnittlig terrengnivå. Tomtene ligger vestvendt og solrikt til i terreng som skråner 
slakt ned mot Hvalsveien. Størrelse på tomter og bygg vil harmonere godt med 
omkringliggende bebyggelse, for eksempel i Løkenåsen, hvor vi også finner 
tomannsboliger på tomter med tilsvarende struktur. De nye byggene vil bli en naturlig del 
av boligområdene rundt Vang barneskole, Haugsbygd ungdomskole og det nye 
idrettsanlegget. 
 
 

3.2. Trafikk og infrastruktur 

Hvalsveien (Fv 181) som går vest for Harehaugveien 2 er fylkesvei med liten 
årsdøgnstrafikk. (ÅDT=895). Fartsgrense forbi planområdet er 40km/t. Harehaugveien er 
kommunal vei som primært benyttes som adkomstveg til boliger i området. Også her er 
det forholdsvis lite trafikk. Fartsgrense er 50km/t. 
 
 
Adkomst og parkering 
I forbindelse med utbygging av felt Bb2 er det opparbeidet ny adkomstveg fra 
Harehaugveien. Felt Bb1-1 og Bb1-2 skal ha adkomst fra denne veien. Felt Bb1-3 
benytter eksisterende avkjørsel fra Harehaugveien. Det reguleres inn frisiktsoner iht krav 
til frisikt ved gang- og sykkelveg (4x45m). 
 
Parkeringsbehov for de nye boligene innefor planområdet ivaretas med krav om minst to 
biloppstillingsplasser per boenhet på egen tomt. 
 
 
Kollektivtilbud 
Det er ca.350m fra Harehaugveien 2 til busstopp i Haug Sentrum. Det er opparbeidet ny 
bussholdeplass langs Harehaugveien, ca. 90m øst for gnr.132/bnr.5. Herfra går det buss 
til Hønefoss sentrum ca. to ganger i timen, fra seks om morgenen til kvart over ti om 
kvelden.  
 
 
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 den eksisterende avløpsledningen som 
ligger inne på gnr.132/bnr.5, og til eksisterende vannledning på gnr.132/bnr.433. 
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3.3. Barn- og unges interesser 

Arealet som skal bebygges har til nå vært privat hage- og jordbruksareal for eksisterende 
bolig på gnr.132/bnr.5. 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 25m
2
 pr bolig til felles lekeplass. I 

reguleringsplan for idrettsanlegg i Haugsbygd, som Harehaugveien 2 er en del av, er det 
regulert et 18.2daa stort idrettsanlegg med kunstgressbane. 
 
Barna i området går på Vang barneskole og Haugsbygd ungdomskole. Det er henholdsvis 
130m og 20m fra planområdet til disse skolene. Her finnes arealer tilrettelagt for lek og 
aktiviteter, med både ballbaner og lekeapparater. Behovet for lekearealer for små barn må 
sies å være dekket ettersom utnyttingsgraden tilsier at det blir tilstrekkelig areal til hager, 
med god plass til lek og opphold ved boligene. 
 
Det er ikke gjort fysiske tiltak for å tilrettelegge for sikrere kryssing av Harehaugveien ved 
Haugsbygd ungdomsskole. Aktuelt tiltak her kan for eksempel være opparbeidelse av 
opphevet gangfelt over veien. 
 
 

3.4. Universell utforming 

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell 
utforming 
 
 

3.5. Grunnforhold 

Det er ikke utført særskilte 
geotekniske undersøkelser av 
planområdet, men Norges 
geologiske undersøkelses kartbase 
viser at berggrunnen består av 
kalkstein og skifer. Løsmassene i 
området består av 
forvitringsmateriale fra kalkstein. 
Dette regnes som stabile masser og 
det er ingen registrerte problemer, 
verken i eldre eller ny bebyggelse i 
området. 
 
Kartutnittet til venstre er hentet fra   
Norges geologiske undersøkelser 
sine nettsider. Harehaugveien 2 er 
markert med blå ring. 
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3.6. Kulturminner 

I forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen for idrettsanlegg i Haugsbygd, ble det 
foretatt arkeologiske undersøkelser. Det ble registrert kokegroper, stolpehull, 
pilspissfragmenter og gravhauger innenfor området. Det ble ikke gjort funn i felt Bb1. 
Fylkeskommunen har gitt tilbakemelding om at det ikke er nødvendig med ny utgraving i 
forbindelse med den moderate utvidelsen av planområdet inne på gnr.132/bnr.5. 
 
Dersom det i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid blir funnet automatisk fredete 
kulturminner skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i Buskerud 
fylkeskommune skal varsles. 
 
 

3.7. 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. 
 
Avbøtende tiltak: 
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.  
 
 

3.8. Miljøkonsekvenser 

 
Støy: 
Det er utført støyberegninger i forhold til Harehaugveien og Hvalsveien. Denne 
beregningen viser at det er nødvendig med støyskjermingstiltak. Se vedlagt utredning og 
støysonekart for utdypende informasjon. 
 
Biologisk mangfold: 
Området er i dag gårdstun, og hage- og jordbruksareal. Ny bebyggelse vil ikke påvirke 
viltkorridorer eller viktige grøntdrag. Tiltaket vil ikke medføre negative konsekvenser for 
plante- og dyrelivet i området. 
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3.9. Planprosess og medvirkning 

 
Oppstart av planarbeid ble varslet 09.02.10, med frist for innsending av merknader 
13.03.10. Regulant har mottatt 5 merknader per brev og e-post: 
 

Fylkesmannen i Buskerud, brev datert 03.03.10: 
- Støyhensyn må ivaretas i tråd med Miljøverndepartementets retningslinjer for støy 

i arealplanleggingen, T-1442 
- Vurdering av lekemuligheter i planområdet og nærmiljøet skal følge planforslaget, 

og tilstrekkelige arealer for lek må sikres i planprosessen. 
- Skolevei bør vurderes ut fra eventuelle behov for trafikksikkerhetstiltak. 
- Utforming av ny bebyggelse må ivareta landskapsmessige og estetiske forhold. 
- Prinsippene om universell utforming vektlegges, og må redegjøres for i saken og 

følges opp med egne reguleringsbestemmelser. 
- Det bør legges til rette for energieffektive bygningsløsninger. (For eksempel 

tilrettelegge for fjernvarme, bioenergi). 
- Legge vekt på trafikksikker adkomst for gående og syklende. 
- Ber om at kommunen vurderer tilgjengelighet til kollektive transportmidler. 

 
 
Kommentar: 

- Støyberegninger er utført. 
- Se utredning om barn- og unges interesser ift lekemuligheter og skolevei. 
- Krav til høyde og utnyttingsgrad sikrer at nybygg harmonerer med eksisterende 

bebyggelse i området. 
- Se egen bestemmelse mht universell utforming. 
- Bygningsløsningene vil være i henhold til gjeldene lover og forskrifter. 
- Det er opparbeidet gangveg langs Harehaugveien, og regulert forlengelse av 

denne forbi området som legges til gjeldende reguleringsplan for Idrettsanlegg i 
Haugsbygd. Det er også opparbeidet gangveg vest for planområdet, og fra 
planområdet til skole og sentrumsfunksjoner som butikk og legesenter. 

- Se trafikkutredning for informasjon om kollektivtilbud. 
 

Buskerud fylkeskommune, e-post datert 23.06.2010: 
- Ingen merknader til planen, men det bør fremgå at dersom det under 

anleggsarbeidet skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må arbeidene 
straks stanses, og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. 
kulturminneloven § 8, 2. Ledd. 

 
 
Kommentar: 

- Standard formulering angående stans av arbeid ved funn er tatt med i 
bestemmelsene. 

 

Statens vegvesen, brev datert 15.03.10: 
- Gjør oppmerksom på at det pågår arbeid med snuplass for buss ved 

Vang/Haugsbygd skoler, og at bussen skal benytte krysset 
Hvalsveien/Harehaugveien ved adkomst. Krever derfor at det tas med 
byggegrense som knekkes 60x60 fra nevnte kryss, for å sikre tilstrekkelig areal til 
fremtidig utvidelse. 

- Byggegrense fra fylkesveger er 50m fra senterlinje. Skal sikre areal til fremtidig 
utvidelse, samt at bygningsmassen ikke utsettes for stor støybelastning. 

 
 
 



REGULERINGSPLAN FOR IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 

 

11 

.  

Kommentar: 
- Byggegrense er tegnet inn som angitt i merknad. 
- Byggegrensen ligger fra 16 til 30m fra senterlinjen i fylkesveien. Det reguleres inn 

støyskjerm mot fylkesveien for å sikre at bygningsmassen ikke utsettes for 
støybelastning over de anbefalte verdiene i T-1442. 

 

 
Terje Gran, Hvalsveien 154, gnr.132/bnr.249, brev datert 08.03.10: 

- Gjør oppmerksom på at kloakkledning som går over Harehaugveien 2, Hvalsveien 
156, og frem til Hvalsveien 154 er privat. Dersom nye boliger skal benytte den 
private kloakkledningen vil eierne kreve tinglysning av fordeling av utgifter til 
vedlikehold. 

 
Kommentar: 

- Forslagsstiller er inneforstått med at en slik avtale må inngås. 
 
 

Lars Borlaug, på vegne av Cristian Borlaug - Harehaugveien 26, gnr.132/bnr.3, brev 
datert 10.03.10: 

- Ber om at det i forbindelse med endring av gjeldene plan for Idrettsanlegg i 
Haugsbygd, også tas med en endring på gnr.132/bnr.3. Endringen omfatter en 
omregulering til bebyggelse på areal avsatt til friluftsområde/vegetasjonsskjerm på 
hans eiendom. 

 
Kommentar: 

- Regulant har avklart med kommunen at forslag til reguleringsendring for 
Harehaugveien 26 legges frem samtidig med forslag til utvidelse av planområdet i 
sørvest. 
 

 

 

 

3.10. Forslagsstillers vurdering 

Tiltakene det legges til rette for er i tråd med retningslinjer i kommuneplanen, og 
planforslaget legger opp til boligbebyggelse i et område som ligger fint til med gode 
solforhold, og kort avstand til fasiliteter som butikk, legekontor, barne- og ungdomskole. 
Det er satt krav som sikrer at bebyggelsens utforming og størrelse vil harmonere med 
annen bebyggelse i nabolaget, og en kan ikke se at utbyggingen vil medføre negative 
konsekvenser for infrastrukturen i området.  
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4. Reguleringsendring - Harehaugveien 26 

 
I det følgende redegjøres det for forslag til reguleringsendring for Harehaugvegen 26. 
 

4.1. Bebyggelse 

Det tilrettelegges for oppføring av en enebolig i felt Bb4. Utbygging begrenses av 
byggegrenser, og maks BYA % = 25 %. Maksimal byggehøyde er satt til gesimshøyde på 
6.0m, og mønehøyde på 9.0m over gjennomsnittlig terrengnivå. Det settes krav til at 
nybygg skal harmonere med eksisterende bebyggelse i tunet. 
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4.2. Trafikk og infrastruktur 

Felt Bb4 skal benytte eksisterende avkjørsel fra Harehaugveien. Parkeringsdekning skal 
være i henhold til kommunal vedtekt. Det er tilstrekkelig kapasitet til en ny boenhet på 
eksisterende strøm og VA-anlegg på gnr.132/bnr.3. Det er satt krav i bestemmelsene til at 
bebyggelsen skal kobles til eksisterende VA-anlegg. 
 
Se punkt 3.2 for utdypende informasjon om trafikk og infrastruktur i området. 
 
 

4.3. Barn- og unges interesser 

Arealet som skal bebygges har til nå vært jordbruksareal for eksisterende gårdsbruk på 
gnr.132/bnr.3. 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 25m
2
 pr bolig til felles lekeplass. I 

reguleringsplan for idrettsanlegg i Haugsbygd, som Harehaugveien 26 er en del av, er det 
regulert et 18.2daa stort idrettsanlegg med kunstgressbane. 
 
Barna i området går på Vang barneskole og Haugsbygd ungdomskole. Det er henholdsvis 
400m og 270m fra planområdet til disse skolene. Her finnes arealer tilrettelagt for lek og 
aktiviteter, med både ballbaner og lekeapparater. Behovet for lekearealer for små barn må 
sies å være dekket ettersom utnyttingsgraden tilsier at det blir tilstrekkelig areal til en 
romslig hage, med god plass til lek og opphold. 
 
 

4.4. Universell utforming 

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell 
utforming 
 
 

4.5. Grunnforhold 

Se punkt 3.5. 
 
 

4.6. Kulturminner 

I forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen for idrettsanlegg i Haugsbygd, ble det 
foretatt arkeologiske undersøkelser. Det ble registrert kokegroper, stolpehull, 
pilspissfragmenter og gravhauger innenfor området. Som det fremgår av ortofoto på 
side.1 ble det foretatt utgravinger like ved området som ønskes omregulert. Den 
nærmeste sjakten ligger ca.2,5m fra eiendomsgrensen til gnr.132/bnr.3 
 
 

4.7. Risiko og sårbarhetsanalyse 

Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse er fylt ut for Harehaugveien 2, og følger som 
eget vedlegg. Forhold og/eller uønskede hendelser som kan forekomme gjelder også for 
Harehaugveien 26, og er utredet i punkt 3.7. 
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4.8. Miljøkonsekvenser 

 
Støy: 
I forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen for idrettsanlegg i Haugsbygd, ble det 
utført støyberegninger i forhold til Harehaugveien. Denne beregningen viser at det er 
nødvendig med støyskjermingstiltak, og regulert støyskjerm er forlenget for å skjerme ny 
bolig i felt Bb4. 
 
Biologisk mangfold: 
Området er i dag jordbruksareal. Ny bebyggelse vil ikke påvirke viltkorridorer eller viktige 
grøntdrag. Tiltaket vil ikke medføre negative konsekvenser for plante- og dyrelivet i 
området. 
 
 

4.9. Forslagsstillers vurdering 

Tiltakene er ikke i tråd med retningslinjer i kommuneplanen, men den ønskede endringen 
gjelder tilrettelegging for kun én enebolig som blir en del av et eksisterende gårdstun. 
Boligen vil få gode solforhold, og det er kort avstand til fasiliteter som butikk, legekontor, 
barne- og ungdomskole. Det er satt krav som sikrer at bebyggelsens utforming og 
størrelse vil harmonere med eksisterende bebyggelse i tunet, og en kan ikke se at 
utbyggingen vil medføre negative konsekvenser for infrastrukturen i området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg 

 
1. Reguleringsplan for Harehaugvegen 2. 
2. Reguleringsbestemmelser. 
3. Skjema for ROS-analyse. 
4. Støyrapport med kartvedlegg. 
5. Oppstartsvarsel m/adresseliste. 
6. Merknader 

 
 

 

 

Kilder 

 

- Ringerike kommunes hjemmeside: http://www.ringerike.kommune.no/ 
- Norges geologiske undersøkelses kartbase: http://www.ngu.no/kart/losmasse/ 
- Nasjonal vegdatabank på vegvesenets nettsider: http://www.vegvesen.no/ 
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