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1. Bakgrunn 

1.1 Bakgrunn for planarbeidet – historikk 
Gamle Follum skole ble en tid brukt til barnehage. Denne virksomheten opphørte og det ble 
innredet boliger i bygget i stedet. I 2009 ble det fradelt en tomt fra den opprinnelige 
skoletomten. En forutsetning for å kunne bebygge denne tomten var at det ble utarbeidet en 
reguleringsplan som også omfattet den eksisterende skolebygningen.   
 
1.2 Hovedintensjonen i planen 
Hovedintensjonen med planen er å formalisere dagens arealbruk i eksisterende bebyggelse, 
samt å legge til rette for utbygging av nye boliger innenfor planområdet. En legger opp til å 
bebygge området med praktiske og rimelige og middels store boliger. En tenker da på 
førstegangsetablerere, enslige forsørgere osv.  
 
1.3 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller er LFL Bygg AS, og utførende konsulent er Faveo Prosjektledelse AS.  

Planområdet består i hovedsak av to eiendommer. Eiendommene 50/175 berøres fordi 
eksisterende veigrunn reguleres.  

Gnr Bnr Hjemmelshaver 
50 15 LFL Bygg AS 
50  328 Johnny Karlsen Eiendom as 
50 175 Glederudveien Grendelag 
2172 1 Veigrunn 
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1.4 Bilder 
 

 
Området som skal bebygges av LFL bygg og 
nabobebyggelsen. 

 
Skråning mellom nivå på parkering og nedre del av 
tomten. 
 

 
Gamle Follum skole 
 

 
Inn Glederudveien fra Hofsfossveien 
 

 
Gamle Follum skole og skolehagen fra Hofsfossveien 
 
 
 
 
 

Skolebygget sett fra krysset Rampe E16/Hofsfossveien 
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2. Planstatus og rammebetingelser  
 

2.1 Kommuneplanen  
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, hvor området er avsatt til byggeområde 
for boliger. Kommuneplanbestemmelsene stiller krav om reguleringsplan.  

 
2.2 Grønn Plakat 
Planområdet ligger utenfor området omfattet av Grønn plakat.  
 
2.3 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 

• RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen: Det er ikke gjennomført 
særskilte tiltak for å trekke barn og unge inn i planleggingen. 

• RPR for samordnet areal og transportplanlegging: Området berøres ikke av tiltak eller 
prosjekter beskrevet i nasjonal transportplan. Utbyggingen er i samsvar med gjeldende 
kommuneplan og innebærer en fortetting, noe som er med på å bygge opp under 
muligheten for å etablere og drifte et godt kollektivtilbud i området.  

 

 

3. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 

3.1 Planavgrensning 
Planavgrensningen er utvidet etter varsel om 
oppstart slik at det omfatter eksisterende trase og 
kryss mellom Glederudveien og Hofsfossveien. 
Dette gjør det mulig å oppheve deler av 
eksisterende reguleringsplan som tilrettelegger 
for en annen kryssløsning enn den som er 
opparbeidet. Forslagsstiller mente at planen også 
burde omfattet restarealet mellom eiendommen 
50/328 og gangveien slik at dette området ble 
skjøttet. Kommunen var ikke enig i dette og 
mente at plangrensen burde følge 
eiendomsgrensen. 
 
3.2 Eksisterende bebyggelse 
Området som skal bebygges var opprinnelige en 
eiendom men er nå delt i to eiendommer. 
Området er i dag bebygget med en større bygning som tidligere var skole, men som nå 
benyttes til bolig. I tillegg står det en gammel garasje/uthus på eiendommen 50/15.  Denne 
garasjen skal rives. 

3.3 Samferdsel og teknisk infrastruktur. 
Området har i dag begrenset trafikk. Hofsfossveien er fylkesvei og gjennomkjøringsvei til 
Hønefoss sentrum. I følge nasjonal vegdatabank har denne en ÅDT på 980 kjøretøyer. Det er 
gang- og sykkelvei langs Hofsfossveien. Glederudveien er kommunal vei forbi planområdet.  
Det er ikke gang/sykkelforbindelse fra Glederudveien til overgangsfeltet som krysser 
avkjøringen fra E16. Barn i området går på Veien skole. Det er G/S vei langs Hofsfossveien 
slik at det er trygg skolevei.  
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Kommunalt ledningssystem ligger i Hofsfoss veien og Glederudveien. Den gamle skolen er 
tilknyttet offentlig VA nett. Det er tilstrekkelig kapasitet på slukkevann.  Området er dekket 
av eksisterende brannkummer.  

3.4 Grønnstruktur/ vegetasjonstyper 
I området er det mye lav vegetasjon på typiske restarealer, dvs. arealer som har blitt igjen etter 
diverse utbygginger. Dette gjelder for eksempel: 

• Lekeareal på skolen som er i ferd med å gro igjen.   
• Skråningene mot jernbanesporet. Her kan det tenkes at disse gror igjen med løvtrær 

dersom trafikken opphører de ikke blir lenger blir skjøttet 
• Arealet mellom eiendommen 50/328 og gangvei langs Hofsfossveien. 

3.5 Vann og vassdrag 
Området ligger ca. 65-100 meter fra elvekanten i Begnavassdraget. Vassdraget er regulert og 
det er en demning ved Hofsfossen ca. 250 m nedstrøms. 

3.6 Landskap  
Landskapet i området bærer preg av å være formet av mennesker over lengre tid. Området er i 
stor grad bebygd og vegetasjonen indikerer at det er en del restarealer som nå er gjengrodd 
som tidligere har blitt benyttet til andre formål. Området skråner slakt ned mot elven.  

3.7 Topografi, høyde, helning/ retning 
Planområdet er tidligere planert og behandlet.  I dag fremstår det som tydelige flate platåer 
med en høydeforskjell på ca. 2 m. Langs den østre grensen av planområdet er det ytterligere at 
fall på 2 m ned til jernbanesporet.  Fra tomtegrensen mot sør er det også en skråning med 
høydeforskjell på et par meter ned til Hofsfossveien.  

3.8 Grunnforhold  
Området består av løsmasser. I følge løsmassekart fra NGU er grunnen elveavsetning 
Materiale som er transportert og avsatt av elver og bekker. De mest typiske formene er 
elvesletter, terrasser og vifter. Sand og grus dominerer, og materialet er sortert og rundet. 
Det er gjort utsjekk mot skredatlas fra NGU. Det er ikke registrert kvikkleire i området.  

3.9 Solforhold, lokalklima. 
Området ligger i en elvedal som går nord/sør. Det er gode solforhold på tomten både fra sør 
og vest. Nærheten til elva kan gi fuktigere luft og lokal tåkedannelse.  

3.10 Miljøforhold 
Området er tidligere blitt benyttet til skoledrift. Det er ikke blitt bedrevet virksomhet på 
området som skulle tilsi at det er forurenset grunn. Nedgravde oljetanker kan være en 
forurensningskilde. Området kan være utsatt for støy fra jernbane og veitrafikk.   

3.11 Dyre og planteliv 
Store deler av området er i dag ubebygd og bevokst med lav vegetasjon. Det er foretatt 
utsjekk mot DN`s naturbase. Det er ikke registrert verneverdige forekomster innen 
planområdet. I vassdraget nedstrøms Hofsfossen er det registrert artsforekomster og viktige 
naturtyper.  
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4. Beskrivelse av planforslaget 
 
Hovedintensjonen i planen er å legge til rette for praktiske og rimelige boliger samtidig som 
en legger til rette for sosialt fellesskap og et godt bomiljø.   
 
4.1 Bebyggelse og anlegg 
Ny bebyggelse i området er tenkt oppført som lette bygg i tre. Arkitektonisk legger en opp til 
en tradisjonell stil på den nye bebyggelsen. Ny bebyggelse forholder seg til de generelle 
bestemmelsene om tillatt høyde i plan- og bygningsloven.  
 
Støyutredningen viser at deler av den planlagte bebyggelsen ligger i gul sone. Det er små 
overskridelser av grensen og utbygging tilrådes. Støyen kommer i hovedsak fra E16 og det er 
vanskelig å skjerme seg for denne fordi den kommer inn ovenfra. Utredningen gir anvisninger 
om tiltak for å skjerme lokalt for støy. Dette er tatt inn i bestemmelsene til planen.  Kartet 
under viser sammenstilte støysoner fra tre kilder. Det vises for øvrig til vedlagt støyrapport. 
 

I område BBK1 planlegges inntil 12 leiligheter fordelt på 2 bygg. Det legges opp til parkering 
og garasjer langs Glederudveien. Garasjene vil også inneholde også sportsboder for den 
enkelte leilighet.  
 
I område BBK2 som omfatter det gamle skolebygget planlegges det etablert inntil 8 
leiligheter i eksisterende bygg.  Grunneier har også et ønske om å oppføre et nytt bygg for 
boliger på tomten og det er vurdert plassering både sør for eksisterende bygg og øst for 
eksisterende bygg. Forslagsstiller har kommet til at det vil være mest hensiktsmessig å 
plassere dette sør/vest for eksisterende bygg da dette gir: Mulighet til å beholde utsynet til de 
to lange fasadene på den gamle skolen. Mulighet til å gjenopprette den gamle «skolehagen» til 
bruk som felles friområde og lekeplass.   
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Kommer en østfra langs Hofsfossveien og ser 
fasaden med utgang og «skoletrapp» og en 
opparbeidet «skolehage» vil en ikke være i 
tvil om historien til bygget. En vil da tydelig 
kunne se at dette har vært en skole. Plasserer 
en et bygg her vil denne dimensjonen gå tapt. 
Likeledes er dette området som ikke berøres 
av støy fra E16. Ulempen med å plassere et 
bygg sør/vest er at en må prosjektere bygget 
for å ivareta krav til støynivå inne og på 
uteplass. Dette er dog teknisk løsbart og 

redegjort for i støyrapporten.  Skjerming av uteplass vil da skje lokalt mens en har tilgang på 
store felles uteoppholdsarealer som ikke er utsatt for støy over grenseverdier  
 
På bakgrunn av ovennevnte begrunnelser om plassering av nytt bygg foreslås det at 
byggegrensen i krysset blir 35x35m. Siktforholdene i krysset endres ikke vesentlig da 
terrengfall og vegetasjon gjør at en i praksis må frem til gangfeltet for å se eventuell trafikk 
fra venstre. Det er skiltet vikeplikt for trafikk fra rampen ut på Hofsfossveien.  
 
Total utnyttelsesgrad BYA for planområdet inkl. normert avsetning til parkeringsareal er ca. 
37 %. Utearealer er plassert i område der støy ligger under grenseverdiene i T-1521. 
 
4.2 Uteoppholds- og lekearealer 
I henhold til kommuneplanen skal det avsettes 25m² pr bolig til lekeplasser. Innenfor et så 
begrenset areal som planområdet omfatter, er det ikke mulig å legge til rette for alle typer lek. 
Det er derfor også henvist til øvrige lekearealer i området.  
 
Det legges opp til romslige terrasser/balkonger som primært uteoppholdsareal for voksne. 
Sentralt i området legges det opp til et felles uteoppholdsareal med lekeutstyr og felles 
fasiliteter. Området opparbeides med høy kvalitet. En har valgt å samle uteoppholdsarealene i 
et stort sammenhengende område da dette gjør det enklere å oppnå god høyere bruksverdi og 
kvalitet.  
 
Uteoppholdsarealer og lekeplasser er plassert på de deler av tomten som ikke er utsatt for støy 
over grenseverdier. Forslagsstiller har ikke funnet grunn til å skille mellom lekeplass og 
uteoppholdsarealer da de mener disse må danne en helhet og det vil være uhensiktsmessig å 
definere en grense mellom disse. Det er lagt inn en sone med private utearealer rundt 
bygningene.  Disse arealene er vist som byggeområde for boliger.  
 
Det skal plasseres ut lekeapparater, benker og bord, felles grillplass osv.  Det skal benyttes 
robuste og bestandige materialer. Området skal beplantes med oppstammede trær og gress.  
Vi har stilt krav om opparbeidelse og innhold, bl.a. at det minimum skal monteres tre 
lekeredskaper og at det skal være noen arealer med fast dekke. Uteoppholdsarealene skal være 
universelt utformet.  
 
Det er i tillegg til de avsatt arealene i planområdet også et stort ubebygd område mellom 
Glederudveien og støyskjermen. Det er ballbane på vestsiden av Glederudveien ca. 150 m fra 
planområdet.   
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4.3 Samferdsel og teknisk infrastruktur  
Det legges opp til en felles avkjørsel fra planområdet til Glederudveien. Glederudveien er 
kommunal vei på dette stedet. Krav til siktforhold i avkjøringen ivaretas. Tilknytning til vann 
og avløp skjer til kum angitt av kommunalteknikk. I samsvar med krav fra Statens vegvesen 
anlegges det gang/sykkelvei fra eksisterende G/S-vei ved fotgjengerfelt over Hofsfossveien 
og inn i Glederudveien.  
 
Det regnes med at det vil kunne være aktuelt med 20-24 nye boliger innenfor planområdet. 
For boliger beregnes 2,5 til 5 turer pr bolig. Størrelsen på leiligheter tilsier at en neppe får 
store barnefamilier i området. Det er derfor sannsynlig at en ligger midt på treet når det 
gjelder nyskapt trafikk. Dersom en legger dette til grunn innebærer dette en økning av ÅDT i 
området på 75-90 kjøretøy.   
 
Glederudveien blir i liten grad berørt av ny trafikk, da innkjøringen til planområdet ligger nær 
krysset med Hofsfossveien. En har samlet avkjøringen fra planområdet i en felles avkjørsel.  
Som nevnt tidligere er det G/S vei langs Hofsfossveien mot Hønefoss sentrum og Veien skole. 
Det er god sikt og kapasitet i krysset mellom Glederuveien og Hofsfossveien/Rampen fra 
E16. En trafikkøkning som beskrevet vil ikke skape problemer verken for kapasitet eller 
trafikksikkerhet.  
 
Det er mulig at el-forsyningen til området må forsterkes. Ringerikskraft meddeler at de er 
usikre og at de må regne mer detaljert på dette. Dette er imidlertid ikke noe praktisk problem 
å få til, men vil eventuelt bidra til å øke kostnadene for utbygger.  
 
Jernbanesporet som går langs den østre delen av planområdet har begrenset og uregelmessig 
trafikk. Dette benyttes i hovedsak til tømmertransport til Hensmoen/Follum. Det er usikkert 
hvordan trafikken vil utvikle seg i fremtiden men det er lite sannsynlig at trafikken vil øke. 
Hvordan nedleggelsen av Follum vil påvirke trafikken er usikkert da det kan komme ny 
virksomhet som gjør bruk av jernbane til godstrafikk.  
 
Det går to bussruter forbi planområdet, rute 226 og 233. Omfang og frekvens på 
kollektivtrafikk samt plassering av stoppesteder avgjøres av offentlige myndigheter, 
fylkeskommunen.   
   
4.4 Naturmangfold 
Det er ikke registrert leveområder for truede arter i eller i umiddelbar nærhet av planområdet.  
Hele planområdet har vært gjenstand for bearbeiding og skjøtsel gjennom mange år, selv om 
det nå bærer preg av at det etableres naturlig vegetasjon.  Antall arter i området er derfor færre 
enn om det hadde vært urørt. Sannsynligvis er det også tilført fremmede arter. Det kan 
gjennomføres beregninger på økologisk verdi på tomten. BREEAM NOR har en kalkulator 
der gressmark som har i dette tilfellet, forutsettes å ha et potensiale på 17,6 arter pr 1000 m2.  
Fokuset er på naturlige og stedegne arter. En reduksjon av arealet gressmark medfører isolert 
sett at det blir færre naturlige arter på tomten. Gressmark som det er på denne tomten er dog 
en meget hyppig forekommende arealetype også i området, bla i sidearealene til 
jernbanesporet. Det er ingen indikasjoner på at planområdet har særskilt verdi. Dersom en ser 
dette i en større sammenheng vil høy og effektiv utnyttelse av arealer som skal bebygges, 
redusere det totale behovet for utbyggingsarealer og derfor bidra til at andre arealer forblir 
urørte. Store sammenhengende arealer har større verdi enn fragmenterte. I forhold på 
bakgrunn av ovenstående mener vi at utbyggingen ikke er i strid med naturmangfoldloven 
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4.5 Landskapsvirkning  
Området har flere «restarealer» med høy og tett vegetasjon som visuelt deler opp området. 
Arealet som skal bebygges er allerede bebygd og har vært bearbeidet gjennom mange år 
Visuelt vil ny bebyggelse eksponeres mot sør. Det er sannsynlig at eksisterende vegetasjon 
blir tynnet/fjernet da denne består av store trær som stjeler mye lys og sol. Vegetasjon 
skjermer området fra innsyn fra øst og vest.  
 
4.6 Terrengbehandling, landskapsforming  
Det planlegges i liten grad å endre topografen i planområdet.  De to tydelige flatene 
opprettholdes.  Overflaten på terrenget bearbeides. Det legges opp til bruk av asfalt og grus i 
plasser, gress og heller på utearealer.   
 
4.7 Samfunnssikkerhet 

• Flom: Det er ikke utarbeidet flomsonekart for området ved Hofsfossen. Konklusjonene 
fra beregningene til NVE er at faren for storflom er betydelig redusert på grunn av 
mange reguleringer oppover i vassdraget.  Avstanden og høydeforskjellen til 
vassdraget tyder på at faren for flom er liten 

• Ras: Grunnen består hovedsakelig av elveavsetninger som grus og stein. Faren for ras 
er liten. Planlagt utbygging gir liten belastning på grunnen.  

• Brannslukking: Brannvesenet bekrefter at det i dag er brannkummer med slukkevann 
som dekker planområdet.  

 
4.8 Kulturminner/ kulturmiljø 
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i området. Den gamle skolebygningen 
er Sefrak registrert men ikke vernet. Arkitekt har tatt hensyn til eksteriør og volum på den 
gamle skolebygningen når de har tegnet forslag til ny bebyggelse. Dette er også tatt inn som et 
krav i reguleringsbestemmelsene.  
 
4.9 Universell utforming 
Det legges opp til småhusbebyggelse der kravene til universell utforming innvendig er 
regulert av TEK10. Det legges ikke opp til bygg som beskrevet i TEK § 12-2. Det legges opp 
til at alle utearealer og inngangspartier utformes i samsvar med prinsippene om universell 
utforming, ved at en følger normer fra NS 11001. 
 
4.10 Oppvarming og energibruk 
Det er ikke konsesjonsområde for fjernvarme eller nærvarmeleverandører i området.  
Siden området er løsmasser vil det sannsynligvis ikke være aktuelt å hente energi fra 
bergvarme. For nye boliger anser vi at luftbaserte varmepumper enten luft/luft eller luft/vann i 
kombinasjon med elektrisitet eller biovarme til å ta topplast for å være den økonomisk og 
miljømessig beste løsningen. I det gamle skolebygget er det neppe aktuelt med varmepumper 
bl.a. som følge av plassering av uteenheter osv.  
 
4.11 Skole 
Barn i området sokner til Veien skole.  Det er G/S vei langs Hofsfossveien til skolen.  Ny G/S 
vei som anlegges som det av den planlagte utbyggingen leder frem til sikker kryssing av 
rampen fra E16.  
  



 10

5. Virkninger av planforslaget 
 
5.1 Positive og negative virkninger 
Planen gir løft og skaper ny tilflytting i området. Området vil sannsynligvis få økt popularitet 
ved at gammel tungindustri transformeres til moderne næringsvirksomhet. Nye boliger vil 
bidra til å forsterke dette.  
 
5.2 Interessemotsetninger 
De nærmeste naboene i Glederudveien grendelag vil sannsynligvis oppleve bebyggelse av i 
planområdet som negativt da det uunngåelig vil sperre for utsyn.  Imidlertid er dette noe en 
må regne med vil skje i utbyggingsområder.  

6. Planprosessen – uttalelser   

6.1 Planprosessen 
Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet med brev av 14. desember 2010 og annonsert 
Ringerikes blad 16. desember. Planforslaget ble 1.gangsbehandla av Hovedkomiteen for 
miljø- og arealforvaltning 11.06.12, og var på høring og offentlig ettersyn i perioden 
19.06.12-22.08.12.  Det kom inn totalt 6 uttalelser, og hovedtrekkene i disse er referert og 
kommentert nedenfor.  

6.2 Uttalelser 

Uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune, 20.06.12 
Gamle Follum skole er en stor tradisjonell skolebygning i 2 etasjer, bygd i1898 i sveitserstil. 
Bygningen er SEFRAK-registrert. Fylkeskommunen anbefaler at det legges hensynssone 
bevaring over skolebygningen, med tilhørende bestemmelser. Det bør være rivningsforbud og 
klare føringer for vedlikehold. Videre bør regional fagmyndighet høres før vedtak i saker 
vedrørende bygningen, og evt. også før vedlikehold av fasaden.  
 
Forslagstillers kommentar: Eier av skolen ønsker ikke at det reguleres inn hensynsone 
bevaring. Eier er innstilt på å bevare det opprinnelige uttrykket på bygningen, men skeptisk til 
at det legges begrensninger på utskifting av materialer etc. Slike begrensninger vil øke 
fremtidige kostnader til vedlikehold.  
 

Rådmannens kommentar: Rådmannen foreslår å legge hensynssone bevaring over 
skolebygningen, i tråd med fylkeskommunens anbefaling. Dette er lagt inn i planforslaget, 
både på plankartet og i reguleringsbestemmelsene.  
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Uttalelse fra Glederud grendelag, 13.08.12 
Grendelaget er ikke mot utbygging, men håper merknadene vektlegges med tanke på godt 
framtidig naboskap.  

- Solforhold: 2-etasjes hus på BBK1 vil gå på bekostning av solforhold for bebyggelse i 
Glederudveien 29-45, særlig i vinterhalvåret. Ved å bygge i en etasje vil det negative 
aspekt reduseres betraktelig.  

- Ballbane: Grendelaget kan ikke uten videre akseptere at det planlegges å benytte seg 
av felles arealer på deres eiendom, og viser til ballbanen på vestsida av Glederudveien.  

- Parkering: Planlagt parkering virker underestimert i forhold til bilhold i befolkninga. 
Det er planlagt 33 parkeringsplasser fordelt på 24-26 boenheter. På Glederud er det 
plass til 54 biler fordelt på 25 boenheter, og dette er ofte for lite. Grendelaget stiller 
spørsmål ved hvordan gjesteparkering skal løses. De vil ikke uten videre tillate eller ha 
kapasitet til at deres gjesteparkering nyttes.  

 

Forslagstillers kommentar:  
- Forslagsstiller har forståelse for at beboere i Glederudveien opplever utbygging av 

planområdet som negativt da de i mange år har kunnet ha fritt utsyn. Imidlertid er 
utbygging av naboeiendommer noe som er påregnelig i tettbygde strøk. Bygg i en 
etasje vil selvfølgelig gi mindre skygge i vinterhalvåret enn bygg i to etasjer. Byggene 
i to etasjer er imidlertid ikke høyere enn boligene som tilhører Glederudveien 
Grendelag. I stedet for spiss takvinkel som for boligene i Glederudveien vil den nye 
bebyggelsen får tak med slakkere fall noe som reduserer høyden. Snittet under 
illustrerer situasjonen 

 
- Utbygger har ingen intensjon om å beslaglegge arealene til Glederudveien Grendelag. 

Forslagsstiller regner imidlertid med at barna i området vil leke sammen og at barn i 
den nye bebyggelse vil komme til å benytte ballbanene og at barn som bor i 
Grendelaget vil benytte den nye lekeplassen i planområdet.  

- Parkeringen som er avsatt i området er i samsvar med kommunens parkeringsforskrift. 
Utbygger har liten interesse av å underdimensjonere parkeringen da dette i så fall vil 
vanskeliggjøre salg av boligene.  

 

Rådmannens kommentar:  
- Rådmannen viser til forslagsstillers kommentar. Planområdet er avsatt til bolig i 

gjeldende kommuneplan, og det er ønskelig med en fortetting i sentrumsnære områder. 
Det er nødvendig med en høy utnyttelse for å få lønnsomhet i prosjektene. Det vises til 
Miljøverndepartementets brev til fylkesmennene angående boligbygging, datert 
31.08.12 (vedlegg 13). I brevet står det blant annet at Det skal legges vekt på økt 

konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by og tettstedsområder.  
- For de nærmeste eiendommene vil det trolig bli noe redusert sol på dagen, men det vil 

fortsatt være sol sen ettermiddag/kveld. Det er imidlertid ikke utført noen 
sol/skyggeanalyse for dette.  

- Parkering er iht. forskrift om parkering for Ringerike kommune av 29.10.09.  
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Uttalelse fra Jernbaneverket, 22.06.12 
- Byggegrensa kan ikke være nærmere jernbanen enn 17m fra spor midt. Dette kravet er 

i form av innsigelse. Byggegrensa på plankartet er 14m fra spor midt.  
- Støysikring er utbyggers ansvar, og kommunen har hjemmel til å kreve dette ifm. 

behandling av bygge- og reguleringssaker.  
 

Forslagstillers kommentar:  
- I forbindelse med utforming av boligene er det benytta et kart som hadde mangelfulle 

data vedrørende jernbanesporet. Forslagsstiller har justert plassering av bebyggelsen 
slik at det blir en byggeavstand på 17 m fra nærmeste spor. 

- Støyforhold fra jernbanen er vurdert i støyrapporten. I dag er trafikken sporadisk og 
vanskelig å beregne.  

 

Rådmannens kommentar: Byggegrense på 17 m fra jernbanens spor midt er innarbeida i det 
reviderte planforslaget, både på plankart og i bestemmelser. Jernbaneverket har trukket 
innsigelsen (vedlegg 10).   
 
Uttalelse fra Råd for funksjonshemmede, 16.08.12 
For å unngå uryddig kryssløsning bør Glederudveien munne ut i Vestsideveien lenger syd, 
dvs. hvor utkjøringa fra privatboliger vest for Vestsideveien er.  
 
Forslagstillers kommentar: Forslagsstiller mener krysset er ryddig. Dagens løsning er utforma 
ifm. etablering av Vestsideveien. Det er regulert en annen trase for Glederudveien som 
munner ut i Vestsideveien litt sør for dagens kryss. Deler av denne reguleringa oppheves som 
en del av reguleringsprosessen.  
 

Rådmannens kommentar: Rådmannen mener kryssløsningen bør være som foreslått. 
Trafikksikkerhetsmessig er det mer uheldig å skyve kryssene sammen, enn to forskyvde t-
kryss.  

 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, 20.08.12 
Fylkesmannen ber om at bestemmelse om støy oppdateres slik at den henviser til ny 
retningslinje for støy i arealplanlegging T-1521, som trådde i kraft 02.07.12. Fylkesmannen 
forutsetter at ballbanen det henvises til i planbeskrivelsen har trafikksikker adkomst. 
Planforslaget åpner for oppføring av blant annet trafo i området avsatt til uteoppholds- og 
lekeområde. Fylkesmannen minner om at det skal søkes å unngå at lekeplasser utsettes for 
elektromagnetiske felt over 0,4 microtesla, og ber om at dette tas inn i bestemmelsene. 
Fylkesmannen anser at den konkrete redegjørelsen for de ulike prinsippene i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven kunne vært bedre. Kommunen bør gjennom bestemmelsene stille krav 
om at området skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse. 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på feil i kartets tittelfelt når det gjelder betegnelse for 
frisiktsone.  
Forslagstillers kommentar: Bestemmelser er oppdatert slik at det henvises til ny 
støyretningslinje. Det er tatt inn et punkt i bestemmelsene om elektromagnetisk stråling i 
samsvar med fylkesmannens anbefaling.  
 

Rådmannens kommentar: Vurderinger om vannbåren varme overlates til utbygger. 
Rådmannen ønsker ikke å stille krav om vannbåren varme i denne saken, men tar sikte på å få 
en politisk prinsippavgjørelse på dette på generelt grunnlag. Feil i tittelfelt på plankartet er 
retta.  
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Uttalelse fra Teknisk tjeneste, 21.08.12 
1. Deler av Glederudveien er regulert til offentlig vei, og kommunen overtok 

driftsansvaret ca. 1979 uten at veigrunnen samtidig ble overdratt vederlagsfritt slik 
som forutsatt i kommunalt vedtak. Den aktuelle veistrekningen har en 
reguleringsbredde på 8m hvor Glederud Grendelag står som eier. Planforslaget viser at 
bare 6m av samme veigrunn inngår i det nye planforslaget. Her bør hele veiarealet på 
8m inngå.  

2. Forslag til ny gangveg er regulert til 3m på Glederud Grendelags eiendom. Gangvegen 
skal overtas av kommunen, og dette utløser utbyggingsavtale mellom utbygger og 
kommunen. Dette må tas med i rekkefølgebestemmelsene. Reguleringsbredden for 
gangvegen må økes fra 3 til 6,5m dersom kommunen skal overta denne.  

3. For å få rydda opp i eiendomsforholdene foreslås følgende løsning:  
a. Utbygger får ansvar for nødvendige avklaringer mellom partene (utbygger, 

Glederud Grendelag og Ringerike kommune).  
b. Infrastruktur i området er bekosta opparbeida av tidligere utbyggere. Fordi 

utbygger slipper med små kostnader til infrastruktur er det rimelig at utbygger 
bekoster nødvendig oppmåling/overskjøting av definerte offentlige vegarealer 
slik planforslaget viser. Det foreslås at overnevnte vegarealer sammenføyes 
med kommunens gangvegareal gnr/bnr 50/274 langs Hofsfossveien.  

4. Det stilles spørsmål ved bestemmelsene om kommunaltekniske anlegg 
 

Forslagstillers kommentar:  
1. Forslagsstiller har forholdt seg til eksisterende veikant som grense for reguleringen. 

Det er uproblematisk å legge til 2 m med annet veiareal på vestsiden av 
Glederudveien.  

2. Det vil ikke være hensiktsmessig å sette av 6,5 m areal langs hele gangveien. I starten 
ved Glederudveien er det av arealhensyn tenkt utformet som fortau. Totalt regulert 
veiareal langs gangveien varierer fra 4 – 11 m. En bruker da opp restarealet mellom 
eiendommen til Gamle Follum skole og Glederudveien. Det vil kunne oppstå 
problemer dersom kommunen ikke ønsker å overta gangveien da grunnen eies av 
Gledrudveien Grendelag. Utbygger har da ingen rettigheter til å kunne overta grunnen 
for å innfri rekkefølgekrav som er satt i planen. I verste fall stopper utbyggingen av 
området opp. Jf. uttalelse fra Grendelaget om at de ikke ønsker utbyggingen som 
foreslås. Vi anmoder sterkt kommunen om å revidere sin holdning til kommunal 
overtagelse.   

3. Utbygger er villig til å bekoste oppmåling og overskjøting av regulert offentlig 
veiareal (kjørevei, annet veiareal og gang-/sykkelvei), jf. vedtak fra 1979.  

4. Det er tatt med for å åpne for muligheter om nødvendig, siden en ikke har noe 
spesifisert behov eller plassering.  

Rådmannens kommentar:  
1. Glederudveien er lagt inn i planforslaget med 1,5 m annen veggrunn-grøntareal på 

vestsida av vegen. Regulert vegbredde er 4,5 m. Fortau og gang/sykkelveg er 
regulert med 3 m bredde.  

2. Det er tatt inn i rekkefølgebestemmelsene at det må foreligge utbyggingsavtale 
dersom kommunen skal overta veg.  

3. Det vises til forslagsstillers kommentar.  
4. Det vises til forslagsstillers kommentar.  
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Uttalelse fra Statens vegvesen, 06.07.12 
Vegvesenet anbefaler at følgende endringer innarbeides i planen:  

- 40m*40m byggegrense mot krysset  
- Byggegrense skal iht. vegloven være 15m fra senterlinje gangveg, og ikke senterlinje 

fylkesveg.  
- Støytiltak for å sikre utearealer akseptable støyverdier iht. gjeldende støyforskrift må 

vises på plankartet.  
 

Forslagstillers kommentar:  
Forslagsstiller registrer at uttalelsen er å betrakte som faglige råd.  

- Byggegrensen mot krysset ønskes opprettholdt da den er viktig for å oppnå en 
hensiktsmessig geometrisk form på ny bebyggelse i område BBK2. Dersom 
kommunen krever at byggegrensen økes vil vi rette oss etter dette.  

- For Hofsfossveien mener forslagsstiller byggegrense på 15m fra senter vei er 
tilstrekkelig. Trafikkmengden her er en ÅDT på 450 kjøretøyer. Dette kvalifiserer 
normalt ikke til at det anlegges gangvei. Det ligger en bred sone annet veiareal mellom 
gangveien og planområdet. Dette er etter forslagsstillers mening tilstrekkelig for å 
ivareta de hensyn byggegrensen er ment å ivareta. Støysikringstiltak vil i følge 
støyrapporten være lokale bygningsmessige tiltak for å skjerme uteplassen. Disse kan 
ikke vises på reguleringsplannivå.   
 

Rådmannens kommentar:  
- Rådmannen viser til forslagsstillers kommentar angående byggegrense, og mener 

byggegrense som er vist i planforslaget er en akseptabel løsning. Rådmannen mener 
planlagt gang/sykkelveg mot krysset vil gi en forbedring i forhold til dagens situasjon i 
området. 

- Det er ikke planlagt støyvoll eller skjerm, men lokale støytiltak. Disse skal vises med 
L på plankartet, og dette er innarbeida i det revidert planforslaget. Tiltakene er videre 
beskrevet i reguleringsbestemmelsene.  
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HØNEFOSS, 09.02.2012 

Siv.ing Bjørn Leifsen 
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Forord 

 
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har fått i oppdrag fra LFL Bygg AS å foreta en støyvurdering i forbindelse 
med nytt boligprosjekt på tomten til Follum gamle skole i Hofsfossveien i Hønefoss. 
 
Vurderinger og beregninger er utført av Bjørn Leifsen. 
 
 
Hønefoss, 09.02.2012 
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Trafikktall. Forutsetninger. 
 
Det er benyttet trafikktall fra vegvesenet.  
 
Trafikken (årsdøgntrafikk=ÅDT) er fremskrevet 10 år frem i tid. Dette gir følgende trafikkdata: 
 
Veg ÅDT år 2022 Skiltet hastighet % tungtrafikk  
E16 10 700 80 15 
Veg til E16 1 200 50 6 
FV 172 Hofsfossveien 450 10 5 

 
 
Det skal bemerkes at det skal relativt store %-vise endringer til for at trafikkmengdene skal medføre 
vesentlige feil i beregningene. En endring på 100 % gir en endring på 3 dBA for ekvivalentnivået.  
 
Industrisporet til Follum går nære inntil tomta, men trafikken her har vært ytterst beskjeden i 
støysammenheng, og i forbindelse med at virksomheten nå legges ned har en ingen holdepunkter for at 
trafikken vil ta seg opp. Denne potensielle støykilden har en derfor ikke kunne bergenet. 
 
Til støyberegningene er dessuten benyttet digitale grunnkart samt situasjonsskisse for området. 
 
Byggeprosjektet består av 3 stk boligbygg samt carportanlegg i vest.  Det ene bygget er Follum gamle skole. 
Se situasjonsskissen. 
 

 
 
En merker seg at de nærmeste uteområdene til de to nye byggene i nord er på syd(sydøst-)siden. 
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Retningslinjer. 

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings- og plansaker er T-1442 fra SFT. Anbefalte 
støygrenser for vegtrafikk er vist i tabellen nedenfor. De gjelder ved etablering av ny støyende virksomhet og 
bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall er oppgitt i dB, 
frittfeltsverdier.  

Støynivå på uteplass og utenfor 
rom med støyfølsom bruk  

Støynivå utenfor soverom,  
natt kl. 23 – 07  

55 Lden 70 L5AF 

• Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over år, angitt i definisjonen av Lden og 
Lnight.  

• Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.  
• For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske installasjoner på bygning 

gjelder krav i teknisk forskrift/NS8175 klasse C. (For boliger vil det si Leq=30 dBA og Lmaks=45 
dBA). 

• Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen som er 
avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i kap.6 i T-1442.  

 
Analyse og resultater. 
 
Se vedlagte resultatkart med soner og punktberegninger. 
 
Pga den spesielle geometrien med E16 liggende høyt over tomta, med tilførselsveg opp til E16 også over 
tomta, samt en mindre trafikkert lokalveg tett inntil, har vi beregnet støybidragene isolert for hver av dem for 
å analysere hvor mye støy de bidrar med. Se disse sonekartene. 
 
Den minst trafikkerte vegen Hofsfossveien avgir ikke så mye støy at gul sone når frem til tomta. 
 
Vegen som går opp til E16 forbi tomta har skjerm mot denne, men i nedre del som ikke er skjermet er 
utbredelsen av gul sone et stykke inn på tomta. Det er vanskelig å skjerme ytterligere tett inntil denne vegen 
pga innkjøringen til Glederudvegen og krysset med Hofsfossveien. (Siktsoner osv). 
 
Støy fra E16 gir gul sone nesten halvveis inn på vestre del av tomta.  
 
Sonekartet med bidrag fra alle vegene viser at gul sone dekker vestre og søndre deler av tomta. De to vestre 
byggene ligger delvis inne i gul sone. Østre bygg ligger utenfor gul sone. Lekeområdet i øst ligger nesten i 
sin helhet utenfor gul sone. Carportanlegget skjermer et mindre område øst for dette, dersom det bygges med 
tette vegger på den ene siden. 
 
 
Resultatkartet med enkeltpunkter bekrefter nivåene i det samlede sonekartet. Støynivået i fasadene nærmest 
E16 blir inntil Lden=61 dBA. Søndre fasader (mot Hofsfossveien) blir støynivå for bygget i syd litt over 
Lden=55 dBA, for det nordvestre bygget 53,5 dBA i 1.etg/bakkenivå men ca 60 dBA ved 2.etg.  
 
I nordfasadene til de vestre byggene blir støynivået også noe høyt, spesielt i 2.etg. 
 
Maksimalnivå/L5AF blir lavere enn 75 dB der E16 er dominerende. 
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Tiltak. 
 
Resultatene viser at det er ønskelig med støytiltak for at noen uteområder og fasader på de to vestre byggene 
skal bli under grenseverdiene i T-1442. 
 
Støynivåene er ikke så høye at bygging ut fra disse ikke kan anbefales. 
 
Fasadetiltak mot innestøy må være slik at en innfrir til NS8175 klasse C, dvs 30 dBA ekvivalentnivå. Da 
støynivået overskrides med kun ca 5-6 dBA, vil en ikke trenge spesielle lydvinduer eller andre lyddempende 
tiltak. 
 
Det teoretisk mest effektive tiltaket ville være å skjerme langs E16, men dette anses som urealistisk både 
praktisk og økonomisk. Side lyden derfra også faller in på tomta ovenfra, er en samlet skjerm i ytterkant av 
tomta mot vest og delvis syd urealistisk fordi den i så fall måtte være svært høy. 
 
Vi anbefaler derfor følgende tiltak: 
 

- Det planlegges lokale skjermer for de viktigste uteområdene til leilighetene i det gamle skolebygget. 
 

- Boligene planlegges slik at rom med såkalt «støyfølsom bruk», dvs soverom, kjøkken og stue og da 
spesielt soverom, ikke får vinduer som kun vender mot fasade med for høyt støynivå. 

 
- I fall det bygges balkonger på støyutsatt fasade bør disse utføres med tett utførelse av rekkverk og 

en forhøyelse av dette med tungt glass. Forhøyelsen bør være ca 0,5 m. Glasstykkelse min 6 mm 
(herdet glass). Tak over balkongen bør være absorbent. Hvis ikke vil lyden reflekteres over det 
forhøyede rekkverket og ned på balkongen. 

 
- Støynivå for uteområder og bygg med balkonger bør endelig dokumenteres ved byggesøknad. 

 
 
 
 
 
 


