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1. INTRODUKSJON

1.1 Bakgrunn
Hønefoss øst (Krakstadmarka) ble i 1999 avsatt til arealbruksformålene boliger og offentlig 
bebyggelse. Hensikten var at området fremstod som en naturlig utvidelse av byen. Det er et 
sentralt område som danner en forbindelseslinje mellom andre deler av byen; Støa og 
Hvervenkastet. I tillegg har området svært gode kvaliteter som boligområde. 

Det er bynært. Med ny bru over Storelva vil det grense direkte til sentrale deler av Hønefoss. 
Avstander fra sentrum til områdets østgrense dreier seg om vel 1.5 km i luftlinje. 

Området som nå reguleres har fått navnet Tanberglia (tidligere kalt Tandbergmoen I). Det har 
gode solforhold hele dagen, spesielt ettermiddag og kveld. Det har også gode utsiktsforhold. 

Planarbeidet med kommunedelplanen er nå kommet frem til et forslag, der denne planen er en 
del av kommunedelplanen og blir behandlet samtidig, slik kommunestyret har vedtatt.

1.2 Avgrensning av planen

Planområdet er vist i to deler, en for atkomstvegen og en for boligdelen.

Atkomstvegen er tilpasset Arnegårdsveien med utvidelse av fortau og tilpassing til trange 
passasjer der det er kraftmaster og bygg. Det går ned til rundkjøringen på Hvervenkastet og 
grenser til reguleringsplanen for pendlerparkeringen der.

Området for boligfeltet omfatter BK_1 og grenser til NLF-områdene i kommunedelplanen og 
BK_2.

Se neste side.
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1.3 Dagens situasjon

Planområdet består stort sett av skog. Det foreligger ingen stadfestede reguleringsplaner for 
området.

Området blir i dag i noen grad brukt som turområde. Store deler av området er ravinert med 
rygger og daler. 
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2. ANDRE PLANER.

2.1 Relevante planer for utarbeidelse av planen:
 Fylkesplan for Buskerud 2005- 2008 
 Kommuneplan for Ringerike 2007- 2019 (vedtatt i kommunestyret 30.08.07)
 Landbruksplan for Ringerike (vedtatt av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

27.06.05)
 Kommunedelplan for Krakstadmarka. (Fremmes nå).

2.2 Overordnede lover og forskrifter
 Plan- og bygningsloven
 Naturvernloven
 Lov om motorferdsel
 Vegloven
 Skogloven
 Jordloven
 Kommunehelsetjenesteloven (forskrift om miljørettet helsevern), m.fl.

2.3 Overordnede retningslinjer med betydning for planarbeidet:
 St.meld. nr. 39 (2000-2001) ”Friluftsliv - ein veg til høgare livskvalitet”
 St.meld. nr. 42 (2000-2001) ”Biologisk mangfold”
 St.meld. nr. 21 (2004- 2005) ”Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand”
 St.meld. nr. 26 (2006-2007) “Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand“ 

 Plan og kart etter plan- og bygningsloven

 Den Europeiske landskapskonvensjonen, trådte i kraft 01.03.04

 Veileder; Estetikk i plan- og byggesaker, f. eks kap. 3.6 Byggverkets terrengforhold 
og uteareal 

 Forskrift om konsekvensutredninger – planlegging etter plan- og bygningsloven

 Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i 
Norge (Dok.nr. 3:11 2006-2007)

 Statsbudsjettet 2008

 Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt 
funksjonsevne – T-1440

 Planlegging av by- og tettstedsstruktur – T-1365

 Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder. DN-håndbok 1994  

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/md/bro/2001/0012/ddd/pdfv/143998-t-1365.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/md/bro/2001/0012/ddd/pdfv/143998-t-1365.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/md/bro/2001/0012/ddd/pdfv/143998-t-1365.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/md/bro/2001/0012/ddd/pdfv/143998-t-1365.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/md/bro/2001/0012/ddd/pdfv/143998-t-1365.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/md/bro/2001/0012/ddd/pdfv/143998-t-1365.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/md/bro/2001/0012/ddd/pdfv/143998-t-1365.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/md/bro/2001/0012/ddd/pdfv/143998-t-1365.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/md/bro/2001/0012/ddd/pdfv/143998-t-1365.pdf
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 Fra plan til grønn virkelighet, Miljøverndepartementet 1991 

 Fortetting med kvalitet, Miljøverndepartementet 1996

 Gode boligområder, Husbanken 2000

 Planlegging og fortetting av småhusområder, Institutt for Landskapsplanlegging 1999

 Marka; Planlegging av by- og tettstedsnære naturområder, DN 2003



En mener at alle disse planer og nasjonale føringer er ivaretatt i planen.
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3. PLANSTRATEGI. 

I arbeidet med kommunedelplanen for Krakstadmarka ble det formulert visjoner og 
overordnede mål ved planarbeidet. Jfr disse.

I denne planen har en fulgt opp dem konkret ved at det er lagt vekt på å ta vare på de gode 
utsikts- og solforholdene for alle. Det vises her til vedlagte prospekt som vil være 
utgangspunktet for utbygging av delfeltene.

I tillegg til boliger er det også regulert nå en tomt for barnehage.

Det er spesielt lagt vekt på å knytte boligene til omkringliggende grøntområder, samt utnytte 
disse til leke- og oppholdsarealer. Videre er det lagt opp til gode interne grøntstrukturer.

For dette feltet baserer en seg på atkomst via Arnegårdsveien og Tandbergmoveien. Det er 
inntil videre den korteste atkomsten, inntil området blir bundet sammen med resten av de 
kommende feltene lenger nord og ny bru derfra til sentrum.

Det er lagt opp til en miljøvennlig infrastruktur ved bl.a lokal overvannshåndtering.

Området er i størst mulig grad universelt utformet, og samfunnssikkerheten er ivaretatt ved at 
det spesielt er tatt hensyn til rasfare ved ravinene og satt krav til sikker fundamentering av 
bygg og anlegg.

Det er videre planlagt gang-/sykkelveger og fortau langs kjørevegene, og egne turdrag og stier 
i grønnstrukturen.

Det er lagt vekt på at utbyggingen tar hensyn til landskapet og at den ikke bryter silhuetten 
øverst i området, sett fra byen.

Bebyggelsen er konsentrert småhusbebyggelse, slik at områdets utbyggingspotensial er 
ivaretatt.

4. PLANPROSESSEN

4.1 Generelt.

Planprosessen har fulgt planloven og forskrift om konsekvensutredninger. Som ledd i varsel 
og kunngjøring av oppstart av planleggingen ble det utarbeidet et forslag til planprogram. 
Dette ble behandlet sammen med tilsvarende program for kommunedelplanen og lagt ut til 
offentlig ettersyn sammen med varsling og kunngjøring av oppstart av planarbeidet.  Etter 
høringsperioden har kommunestyret fastsatt felles utredningsprogram. 

Det fastsatte planprogrammet er lagt til grunn for utarbeidelsen av planforslag med 
konsekvensutredning. 
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Beboerne langs Arnegårdsveien og Tandbergmoveien er blitt oppsøkt mht informasjon og 
medvirkning. Disse vil igjen bli kontaktet nå når planen blir lagt ut på høring.

4.2 Innspill.

Til varsel om oppstart og planprogram er det kommet inn noen innspill som nedenfor er 
gjengitt mht viktig innhold og kommentert mht hvordan en har forholdt seg i planen. 

1. Norderhov Arbeiderlag. Brev av 28.2.12

Tandbergmoveien mot FV 241 må opparbeides til adkomstveg for feltet, fordi adkomst fra 
rundkjøringen på Hvervenkastet er uheldig for naboene langs vegen, og det vil bli nødvendig 
med gangveg.

Kommentar.

Adkomstveg og rundkjøringen ved Hvervenkastet har meget god kapasitet i forhold til 
planlagt utbygging. I planen er det lagt opp til fortau helt frem til utbyggingsområdet. Siden 
Hønenkrysset i dager sterkt overbelastet og det ikke foreligger planer om utbedring, er det 
uaktuelt å føre mer trafikk dit.

Finn Hansen, nabo, eier gnr 38 bnr 96. Brev av 28.02.11

Er opptatt av at adkomstvegen til området må opprustes, altså 
Arnegårdsvegen/Tandbergmoveien. Peker på at den øvre delen av Tandbergmoveien må 
asfalteres, og at det må anlegges gang/sykkelveg. Mener at adkomstvegen bør være ferdig før 
utbyggingen starter. 
 
Kommentar.

Detaljreguleringsplanen går helt ned til rundkjøringen på Hvervenkastet, og viser utbedring av 
vegen samt gang/sykkelveg på hele strekningen. I anleggsperioden er det ønskelig at fortauet 
langs øvre deler av Arnegårdsvegen/Tandbergmoveien har blitt bygget helt opp til 
utbyggingsområdet. I de mest trafikkerte delene av Arnegårdsvegen er det fortau, og 
vegbredden er tilfredsstillende. 

Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 10.3.2011.

Ber om at forhold knyttet til klima, energi, støy, barn og unges interesser, bekkedrag, 
naturmangfold, landskap, friluftsliv og universell utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd 
med nasjonale føringer. Forholdene må belyses gjennom konsekvensutredningen. 
Detaljreguleringsplanen må sees i sammenheng med kommunedelplanen for å få en helhetlig 
utvikling.

Kommentar.
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Disse forholdene er det gjort rede for i konsekvensutredningene i detaljreguleringsplanen. 
Konsekvensutredningene for denne planen er også en del av konsekvensutredningene for 
kommunedelplanen Krakstadmarka.

Kristin Thordardottir og Øyvind Kjelsvik, naboer, eier gnr 37 bnr 109. Brev av 17.3.2011

Påpeker at vegen må utbedres og få gangveg helt frem. Foretrekker adkomst fra Fv 241 
Lisletta. 

Kommentar.

Se tidligere kommentarer ang. adkomst.

Finn Hansen, nabo, eier gnr 38 bnr 96. Nytt brev av 18.3.2011

Tekniske utfordringer mht. utvidelse av Arnegårdsvegen/Tandbergmoveien i forhold til 
fjernvarme, styringskabler, telefonkabler, strømkabler samt 2 høyspentmaster. Siden det må 
tas betydelige deler av hver enkelt tomt vil eierne av disse oppleve betydelige tap. Anbefaler 
adkomst via Trygstad eller fra FV 241 Lisletta.

Kommentar.

Utbedring av vegen vil skje i samarbeid med de etater som har tekniske installasjoner i 
tilknytning til den. Høyspentmastene blir ikke berørt. Det er ikke riktig at det må tas 
betydelige deler av hver enkelt tomt. Dersom det er nødvendig å gå inn på private tomter vil 
grunneier få erstatning for dette etter gjeldende regelverk. Se tidligere svar ang. adkomst.

Stina Gregersen og Terje Valholm, nabo. Brev av 22.3.2011

Adkomstvegen er for smal i dag, og det oppstår ofte farlige situasjoner når biler møtes, særlig 
om vinteren. Dette blir verre ved økt trafikk.

Kommentar.

Viser til tidligere kommentarer knyttet til adkomst.

Marit Tingleff og Per Inge Bjørlo, naboer. Mail av 22.3.2011

Det planlagte boligområdet har vært et naturlig turområde i alle år, og porten til større 
områder som Tandbergmoen, Norderhov og videre opp i marka. Det er viktig for beboerne i 
Arnegårdsvegen at det sikres gode ferdselsårer, tilnærmelsesvis som i dag. Det bør ikke 
reguleres for små tomter.

Kommentar.
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Planen vil føre til endringer av en del av turstiene, men det er lagt opp til turdrag og turstier 
gjennom planområdet i alle retninger. Det blir lagt opp til høy utnyttelse av 
utbyggingsområdet, særlig fordi mye areal i hele planområdet ikke lar seg gjøre å bygge ut.

Kommuneoverlegen. Brev av 22.3.2011

Må ta forhåndsregler om skredfare og stabilitet i grunnen. Grøntområder må fortsatt bestå 
nære byen. Bru over Storelva vil kunne øke andelen som går til byen. Det må settes krav til 
universell utforming av anlegg og uteområder. Lokalisering av f.eks barnehager må oppfylle 
forskriften til miljørettet helsevern.

Kommentar.

Alle disse forhold er ivaretatt i planen.

Buskerud Kollektivtrafikk AS. Brev av 23.3.2011

Helhetlig løsning bør prioriteres ved planlegging av kollektivtilbud og fremkommelighet for 
buss. Områdets skoletilhørighet er også viktig mht eventuell transport av elever.

Kommentar.

Nærmeste kollektivtilbud i dag er ved FV 35/E 16 på Hvervenkastet. Inntil det skjer en større 
utbygging i Krakstadmarka, hvor det også blir gjennomkjøring, er det urealistisk å forvente 
buss inn til dette området alene. Kommunen har kapasitet til å ta i mot elever fra 
utbyggingsområdet, på Kirkeskolen og Eikli. Det er en ny skole i Hønefoss syd under 
planlegging, og det er naturlig at elever fra Tanberglia vil sokne til den.

Kjell Baug, Øystein Frøyshov og Per Strande, grunneiere i kommunedelplanområdet. Brev av 
23.3.2011.

Mener at overordnet vegstruktur/infrastruktur nord – syd, offentlige områder til 
skole/barnehage, og bruløsning fra Ringeriksgata over Storelva må være på plass før det lages 
detaljreguleringsplan for Tanberglia.

Kommentar.

Baug og Frøyshov er medlemmer i styringsgruppa for kommunedelplanen i Krakstadmarka. 
Deres merknader blir løst i forbindelse med kommunedelplanarbeidet.

Norges vassdrags- og energidirektorat. Brev av 25.3.2011.

NVE ber om at alle store og små vassdrag i planområdet identifiseres og merkes av på 
plankartet. Eventuelle inngrep og tiltak i kantsoner og i selve vannstrengen må beskrives 
nærmere. Planlegging og utbygging må ta hensyn til muligheter for flom, erosjon og skred.
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Kommentar..

Det er gode muligheter til å føre overvann til nærliggende bekker som renner ut i Storelva. 
Det er utfordrende med bratte skrenter og ravinedaler, og det er av NGI frarådet å gjøre dette. 
Overvann må dermed føres helt ned til bunnen av ravinedalene/bekkene. Det må legges stor 
vekt på god lokal overvannshåndtering.

Eldrerådet. Behandling 28.2.2011. Sak 20/11.

Saken har ingen relevans for eldres kår på dette trinn i prosessen.

Videre medvirkning.

Alle parter kan uttale seg til planforslaget i den forestående perioden for offentlig ettersyn.

Deretter vil planen bli merknadsbehandlet og eventuelt bli vedtatt med eller uten endringer fra 
forslaget slik det nå foreligger.

5. PLANBESKRIVELSE.

5.1 Planen.
Planforslaget er basert på de overordnede forutsetningene og strategier som fremkommer 
foran. 

Som grunnlag for selve plankartet har en, i samarbeid med Arkitektgruppen Drammen, 
utarbeidet en illustrasjon for ønsket bebyggelse med tilhørende anlegg, et prospekt, for 
utviklingen av området. Det er blitt til gjennom nøye vurderinger av stedlige forutsetninger og 
de overordnede mål. Løsningene er nøye vurdert mht vegføringer, boligtyper og plankrav. 
Også eiendomsmegler er rådspurt. Da planen er nokså direkte avledet av denne forstudien, 
gjengir her illustrasjonene, som er utarbeidet i sant 3D-format:

Planillustrasjon:
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Her kan spesielt legges merke til at områdene nord mot ravinedalen, som for øvrig er meget 
godt egnet til lek både sommer og vinter, er avsatt til felles opphold. Dette gir adgang for alle 
til de beste områdene, og en vil ikke hindre tilgang til kveldssol og utsikt til byen for resten av 
feltene.

Perspektiv:
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En tenker seg konsentrert småhusbebyggelse i lav høyde og gjerne flate tak/pulttak. På den 
måten vil en i det noe hellende terrenget kunne sikre sol og utsikt til alle. Dette fremkommer 
godt på neste illustrasjon.
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Bygningsmiljø:

Inne i byggeområdene vil en kunne oppleve bygningsmiljø og uteområdene slik:

På neste side er det illustrert hvordan ravinedalene nord for feltene kan utvikles til leke- og 
aktivitetsområder på vintertid, ved et lite felles skitrekk.
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Uteområder vinterstid.
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5.2 Planutforming.

Plankartet er vist i vedlegg, og et utsnitt er vist her:

Byggeområder.

Byggeområder med leke- og områder for uteopphold, veger og grønnstruktur er direkte 
avledet av presentasjonen foran.

Planen viser 11 nye byggeområder for konsentrert småhusbebyggelse BK1-11, et område for 
blokkbebyggelse BB1 (lavblokk), barnehagetomt BH1,for uten område med fire eksisterende 
eneboliger BF1 som er vist som frittliggende småhusbebyggelse.

Områdene BK1-11 utgjør til sammen ca 30,5 daa, BB1 er på ca 3 daa, barnehagetomten BH1 
på ca 3,6 daa og eksisterende 4 boligtomter ca 6 daa. Til sammen ca 43 daa.

Illustrasjonen antyder ca 100 nye boenheter innen områdene BK1-11 og BB1.

Som detaljplan er avgrensningene mellom byggeområder og tilhørende lekeområder, 
uteområder og turdrag/-stier finmasket. Det vil bety at plassering av bebyggelsen blir 
veldefinert og vil ha en høy nominell utnyttelsesgrad. Prosent BYA er for de nye boligfeltene 
satt til 70%. Eksisterende boliger til %BYA=30% og barnehagetomta %BYA=50%. I 
utregning av utnyttelsesgraden er også garasjer og biloppstillingsplasser inkludert.
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Tillatte byggehøyder er, for uten angitt maksimal byggehøyde i meter, relatert til høydene for 
tilliggende (bakenforliggende) områder. En hare satt krav om at byggehøydene og 
boligutformingen ikke skal hindre sikt for dem, og at dette skal dokumenteres ved søknad. 

Det er tillatt med flate tak/pulttak. Ingen strenge krav til bygningenes form, bortsett fra at en 
vil ha helhetlige uttrykk for området.

Lek, uteoppholdsareal og turdrag.

Lekeområdene utgjør ca 3,6 daa, men det er satt krav til sandkasser og små lekeområder i 
byggeområdene. Og det er avsatt rikelige områder for uteområder i form av andre 
uteoppholdsareal og turdrag, der det i sistnevnte også kan tilrettelegges for lek/uteopphold. 
Andre uteoppholdsarealer utgjør ca 23 daa og turdrag ekskl turveger ca 11 daa.

AU2 kan tillates oppfylt for å tilrettelegge for lek og ferdsel mellom dette området og neste 
byggeområde østenfor.

Parkering.

Felles parkeringsplasser utgjør ca 1,6 daa, som normalt kan romme ca 75 plasser på 
bakkenivå. En åpner for at disse også kan være i kjeller. Parkering for boenhetene er forutsatt 
skal være på egne tomter og i felles parkeringskjellere. Det legges opp til at kommunens 
parkeringsvedtekter skal gjelde.

Interne veger.

Vegene i feltet er tofelts kjøreveger med langsgående fortau. En kortere arm i nedre del er 
uten fortau da trafikken her blir svært liten.

Vegene har feltbredder på 2x2,5m og fortausbredde på 2,5m. Areal til grøfter for begge er 1m.

Det er anlagt snuplasser i enden av vegene.

Atkomstveg.

Atkomstvegen ned til rundkjøringen på Hvervenkastet, dvs Arnegårdsveien og deler av 
Tandbergmoveien følger dagens veg så langt det lar seg gjøre. Men den er nå planlagt med 
fortau helt opp til dette nye boligfeltet. 

Vegen er planlagt som en samleveg i hht Håndbok 017 til Statenes vegvesen, med 2 x 2,5 m 
kjørefelt, 25 cm skuldre og fortauet 2,5m også med 25 cm skuldre. I partier med svinger er det 
lagt inn breddeutvidelser, og i trange partier har en redusert grøftebredder ved lukket 
drenering.
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To steder er det store kraftmaster tett inntil vegen. Der er det foreslått å legge fortauet på 
utsiden. Hvis ikke ville en måtte snevre inn enten kjøreveg og/eller fortau ganske mye. Dette 
ville kunne skape trafikkfare i tillegg til vansker med drift.

Det er en plass der vegen kommer svært nære et bygg. Det er Tandbergmoveien 5, gnr44/71. 
Her har en foreslått en støttemur for at terrassen der kan bestå, samt redusert fortauet til 2,0 m.

For øvrig er det noen justeringer av grensene. Alle avkjøringer og kryss vil bli uendret.

Beboerne langs vegen er informert og tatt med på råd mht inngrep.

6. KONSEKVENSER.

Konsekvensutredningene for denne planen er også en del av konsekvensutredningene for 
kommunedelplanen Krakstadmarka. Kommunedelplanen legges frem for behandling samtidig 
med denne planen. Utredningene her er derfor delvis selvstendige vurderinger og delvis 
ekstrakter av kommunedelplanens.

6.1 Friluftsliv

Området blir i dag i noen grad brukt som turområde. Kjøre- og traktorvegene i området 
brukes til friluftsliv og turbruk. Disse er vist på kartutsnittet nedenfor.
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Planen vil forårsake at disse stiene vil bli brutt opp, og det faktum at området bebygges vil 
gjøre at opplevelsen endres.

Men planen tar vare på mulighetene for ferdsel langs brinkene ut mot ravineområdene der det 
er god utsikt, og det er lagt opp til turdrag og turstier gjennom planområdet i alle retninger. 
Planen legger dessuten opp til å tilrettelegge for lek og opphold i nærområdet. Dette vil kunne 
benyttes ikke bare av beboerne i området, men også av naboene som i dag er de hyppigste 
brukerne av området.

Det legges også opp til at turstien til HIBU opprettholdes. Se plankartet.

I utkanten av grensen til Kragstadmarka blir det, når det er forhold til det, kjørt opp skiløyper 
om vinteren. 

Konklusjon:

Utbygging medfører at området mister mye av sin verdi som skogsmark, men behovet for 
stier og turdrag tas vare på og det skal legges til rette for lek, idrett og lek i området utover 
dagens bruk.
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6.2 Universell utforming 

Ingen områder er spesielt tilrettelagt med tanke på ekstra god fremkommelighet (f. eks for 
rullestolbrukere). Eksisterende veier i området er svært uframkommelige. Topografien er også 
slik at den vil måtte legge begrensninger mht fri ferdsel i alle retninger for de med 
begrensninger mht stigninger.

Universell utforming er tatt inn som prinsipp i planleggingen av området. Det gjelder både 
mht veger, felles uteområder og ikke minst boligene med deres uteområder. 

De praktiske tiltak og kontroll med at prinsippene blir gjennomført må løses i forbindelse med 
rammesøknadsbehandlingen av bygg og anlegg i området.

Konklusjon:

Prinsippene om universell er nedfelt i planen mht alle bygg og anlegg. Imidlertid gir 
topografien utfordringer mht gjennomføringen. Kommunen må gjøre de praktiske 
vurderingene når rammesøknadene for bygg og anlegg behandles.

6.3 Radon 

Radonkonsentrasjon i berggrunnen i Kragstadmarka er ukjent. Ifølge Statens strålevern kan 
områder med løsmasser i grunnen være svært utsatt for radonproblemer. Området ligger i et 
område av løsmasser. 

Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først om gassen 
siver inn og oppkonsentreres i bygg med rom for varig opphold. I boligene kan 
radonforekomster bli et helseproblem dersom forebyggende tiltak ikke gjennomføres. Uansett 
om det er lite eller mye radon i grunnen er det satt krav til at alle boliger skal utføres med 
slike forebyggende tiltak. Særlige radonundersøkelser i området er derfor ikke gjennomført.

Konklusjon:

I og med at det kan forekomme radon i grunnen har en som et forebyggende tiltak satt krav til 
at alle boliger skal bygges med tiltak med membran og utlufting av mulige slike gasser.

6.4 Nærhet til kraftlinjer.

Det går ei kraftlinje som krysser og går langs Arnegårdsveien og Tandbergmoveien. Ingen 
helt inntil eller gjennom boligområdet. 

Planen forutsetter at mastene og den nevnte linja vil forbli urørt, bl.a ved at fremtidig fortau 
slynger seg på utsiden av mastene inntil nevnte veier.

Da avstanden til nye boliger blir i god avstand til nevnte kraftlinje er det ingen grunn til å ta 
forholdsregler mht elektriske felter. Fareområdene ved denne linja er avmerket med egen 
faresone i planen.
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Høyspentanlegg innen feltet er ikke planlagt ennå. Det forventes at det anlegges kabler og at 
transformatorer kan anlegges der det vil være behov for dem.

Konklusjon:

Ingen eksisterende kraftanlegg i nærheten av de nye boligene. Eksisterende linje langs 
atkomstvegen er avmerket i planen. Nye anlegg utføres som kabler og trafoer på bakkenivå.

6.5 Befolkningsutvikling og offentlige tjenester

Området er stort sett ubebygd og uten offentlige tjenester. 

Reguleringsplanen vil romme ca 100 boliger, som erfaringsmessig vil føre til ca 250 beboere. 

Det satses på å ha en variasjon i leilighetenes størrelse, men med størst vekt på 
familieleiligheter. En antar at typiske seniorleiligheter og andre befolkningsgrupper som 
ønsker meget nær sentrumstilgjengelighet kanskje vil velge leiligheter enda nærmere sentrum. 

Alderssammensetting vil derfor av voksne i alderen 27-50 år, med statistisk andel barn og 
unge i forhold til antall foreldre/voksne. 

Mht skolebarn er det vanlig å regne med at 10% av innbyggerne er i barneskolealder. Dette 
kan bety ca 25 elever. 

Kommunen har signalisert at disse vil kunne sokne til Eikli og Kirkeskolen. Om det kommer 
en ny sentral barneskole vil de sokne til den (f.eks i Krakstadmarka). Men en vil anta at feltet 
vil bli bygd ut raskere enn at en ny sentral barneskole vil stå ferdig til bruk.
 
Pr 2012 har Kirkeskolen 12 elever på 7. trinn, mens Eikli har 26 elever på dette trinnet.
 
Eikli har en teoretisk kapasitet til 25 flere elever enn de har i dag, mens Kirkeskolen i praksis 
ikke har plass til flere elever.
 
Hele Ringerike fungerer som ett "opptaksområde" for barnehager. Det er pr. dato ingen ledig 
barnehagekapasitet, men det er mulig å finne plass til flere ved å utvide antallet på Heggen. 
Uansett så har en i planen satt av egen tomt til barnehage, da en nå eller ved fortsettelsen av 
Krakstadutbyggingen vil ha behov for barnehage i området.

Utbyggingen vil ikke, da det ikke legges opp til boliger mht spesielle grupper, generere økte 
behov for sosiale tjenester utover det befolkningstilveksten vil tilsi.

 
Konklusjon:
 
Det er grunn til å tro at elevtallsøkningen 100 boliger i Tanberglia kan la seg løse ved 
skoleplasser på Kirkeskolen og Eikli skole.
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Ringerike har ikke barnehageplasser til å håndtere barn fra 100 nye boliger ( 16 barn i 
førskolealder) uten å treffe tiltak som utvidelse av Heggen midlertidige barnehage, eller at det 
bygges en ny privat/kommunal barnehage.

6.6 Vei og trafikk

Det finnes få veier inne i området. Forhold til veger og trafikk er utredet som del av hele 
kommunedelplanen for Krakstadmarka. Det er utredet mulige atkomster og internveger til 
hele Krakstadområdet (Cowi AS, mai 2010). Videre er det utarbeidet en samlet trafikkanalyse 
for kommunedelplanområdet (Cowi AS, Krakstadmarka: Konsekvensutredning av veg og 
trafikk. Nov. 2012). Dette er utredninger som er redegjort for i konsekvensutredningene til 
kommunedelplanen som nå fremmes.

For denne reguleringsplanen er det utført egen trafikkutredning for krysskapasiteter for 
rundkjøringen på Hvervenkastet (Kapasitetsbetraktninger: "Arnegårdsveien x Osloveien x
Hvervenkastet. Des. 12). 

Selve atkomstvegen og internvegene er nøye planlagt vha vegplanleggingsverktøy (NovaPoint 
Veg). 

Planlagte boligbygging vil generere nyskapt trafikk i området. Dette gjelder både
biltrafikk, kollektivtrafikk og gang- og sykkeltrafikk. I anleggsfasen vil det genereres mye 
tungtransport til og fra området.

Vegsystem.

Dagens eneste vegtilknytning er via Arnegårdsveien-Tandbergmoveien fra rundkjøringen med 
FV 35 og Hvervenkastet. Arnegårdsveien-Tandbergmoveien. Om dennes standard og planer 
se eget punkt om Atkomstveg under kapitlet 5.2 foran. Der er også internvegsystem og stier 
m.v. omtalt.

I kommunedelplanen er det drøftet om disse søndre deler av Krakstadmarka skal ha atkomst 
til Fv 241 Lisletta. Det er vurdert i forhold til fullt utbygd planområde, og er sett opp mot 
krysskapasitet i Hønenkrysset (E16 x Fv241). 

I og med at Hønenkrysset i dag er sterkt overbelastet og det vil ta tid før dette eventuelt blir 
forbedret, er det uaktuelt i nærmeste fremtid å føre mer trafikk dit via en slik ny veg fra 
Tanberglia og til Lisletta. 

Spørsmålet for dette planområdet er derfor om rundkjøringen på Hvervenkastet og 
Arnegårdsveien-Tandbergmoveien med eller uten tiltak kan ta trafikken fra dette planområdet. 
Dette avhenger bl.a av trafikkmengdene, krysskapasiteter og trafikksikkerhet.

Trafikkmengder.

Arnegårdsveien-Tandbergmoveien er i dag i praksis nesten en blindveg, da det er 
gjennomkjøring forbudt mot Lisletta. Dermed vil trafikken nærmest det nye feltet være meget 
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beskjeden, men øke på nedover mot rundkjøringen ved Hvervenkastet etter som det er fler og 
fler avkjøringer og stikkveger for boligene i området ned dit.

Grovt sett kan en anta at i øvre deler har en trafikkmengde fra nesten 0 helt øverst til ca ca 
1000 nederst ved rundkjøringen.

Ut fra standardbetraktning om trafikkgenerering pr bolig, fra 4,5 – 4,8 reiser/døgn (ÅDT), vil 
feltet med antatt 100 boliger skape ca 450-480 i ÅDT, og ca 30kjt/t i morgenrushet og ca 50 
kjt/t i ettermiddagsrushet.

Arnegårdsveien-Tandbergmoveien vil derfor med fullt utbygd boligfelt derfor kunne ha en 
trafikk på ca 500-1500 om noen år, mest nederst ved rundkjøringen.

Krysskapasitet.

Kapasiteten i rundkjøringen FV35xHvervenkastetxArbegårdsveienxOsloveien er blitt vurdert 
i flere sammenhenger.

I forbindelse med vegvesenets egen reguleringsplan om pendlerparkering (Planbeskrivelse 
okt.2011) konkluderer de at det ikke er kapasitetsproblem i krysset, selv om 
pendlerparkeringen vil øke trafikken i Arnegårdsveien med ca 100 kjt/d. 

Krakstadmarka AS fikk utredet krysskapasiteten i rundkjøringen av Cowi AS des. 2011. SE 
vedlegg. Den baserte seg på tidligere tellinger i rundkjøringen (slik også vegvesenet gjorde), 
slik at tallgrunnlaget er godt. 

I 2011 var belastningsgraden ca 0,4. Dvs lav. 

Om en øker trafikken fra Arnegårdsveien slik at belastningsgraden skal bli 0,8, dvs fremdeles 
tilfredsstillende, kan en øke trafikken i Arnegårdsveien med 1400 kjt/t. 

På basis av kjente sammenhenger mellom boligtyper og trafikkgenerering (Prosam-rapport 
137) vil denne økningen kunne representere følgende antall boliger:

2 800 eneboliger, eller
3 000 i rekkehus, eller
3 600 i lavblokk, eller
4 300 i høyblokk.

Eller en kombinasjon av disse.

Kommer det utbygging på Hvervenmoen vil den kunne redusere utbyggingspotensialet for 
Tandbergmoen, men ikke så mye at det endrer bildet om at det er gode kapasitetsreserver i 
nevnte rundkjøring.

I forhold til planene for Tanberglia, samt de neste byggetrinnene sør i Krakstadmarka, har en 
altså god kapasitetsreserve i nevnte rundkjøring.
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I forbindelse med trafikkutredning for hele kommunedelplan Krakstadmarka har Cowi AS 
utredet trafikken for hele det planområdet og med full utbygging der. Det inkluderer også en 
mulig veg til Fv241 til Lisletta for de søndre om rådene. Dvs der Tanberglia kommer.

Utredningen bekrefter belastningsgraden vurdert i den spesielle rapporten for rundkjøringen 
fra des. 2011. Dersom en ny veg til Lisletta bygges vil det avlaste Arnegårdsveien. Men 
kommunedelplanen legger også opp til en intern sammenbindingsveg mellom alle områdene i 
Krakstadmarka, og det vil åpne for at fler enn de søndre områdene ved Tanbermoen vil 
benytte atkomstene i syd, dvs både Arnegårdsveien og en eventuell veg til Lisletta. Til 
sammen vil det kunne gi en trafikk på ca 1600 i ÅDT, tilsvarende ca 355 boliger tilsvarende 
konsentrert småhusbebyggelse. Men det er mindre enn den kapasitetsreserven som er i 
rundkjøringen.

Arnegårdsveien er planlagt som samleveg med feltbredder på 2x2,5 m og med fortau. I hht 
Håndbok 017 er det en veg som er dimensjonert for veger inntil ÅDT=1500. Dvs innenfor 
forventet trafikk.

Kollektivtrafikk.

Nærmeste kollektivtrafikk i dag er ved Fv35/E16 på Hvervenkastet. Inntil en får en større 
utbygging i Krakstadmarka med en veg gjennom alle områdene med muligheter for 
gjennomkjøring, er det urealistisk å forvente buss inn til dette området aleine. Når neste 
byggetrinn kommer i søndre del kan en kunne håpe på at så kan skje.

Gang-/sykkeltrafikk.

I dag har Arnegårdsveien fortau frem til der den deler seg og i krysset med Arnegårdsbakken 
(der det kobles på mange boliger). 

I planen er det lagt opp til fortau helt frem til Tanberglia og dessuten langs dette feltet videre 
inn mot de nye feltene i Krakstadmarka og langs de fleste internvegene. Ved starten av 
Tanberglia har en valgt å krysse Tandbergmoveien for å få fortauet/gang-/sykkelvegen på den 
siden av samlevegen som de nye boligene kommer.

Ved Hvervenkastet er det gang-/sykkelveger og fortau både mot byen, Hvervenmoen og langs 
E16 mot Norderhov.

Trafikksikkerheten for myke trafikanter skal derfor være sikret. 

Om nødvendig vil det bli vurdert å bygge fartshumper på vegen.

Anleggstrafikk.

I anleggsperioden vil trafikken måtte gå om Arnegårdsveien/Tandbergmoveien. Mengden vil 
variere over tid, men det vil måtte bli en del tyngre kjøretøy. 
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En vil anta at det i den mest intensive anleggsperioden for opparbeidelse av feltet og senere i 
byggefasen for boligene vil kunne være ca 30 anleggsarbeidere og ca 20 tyngre anleggsbiler 
pr døgn som vil frekventere denne vegen.

I de mest trafikkerte delene av Arnegårdsveien er det fortau og vegbredden er tilfredsstillende. 
Derfra og i Tandbergmoveien vil den tyngre anleggstrafikken sett trafikksikkerheten der 
under press. Det vil derfor være ønskelig at en viderefører fortauet langs øvre deler av 
Arnegårdsveien og Tandbergmoveien allerede i anleggsfasen.

Konklusjon:

Atkomstveg og krysset ved Hvervenkastet vil ha tilstrekkelig kapasitet for den her planlagte 
utbygging.

Trafikksikkerheten vil bli ivaretatt ved fremføring av fortau til feltet og dessuten bygging av 
slike langs de interne vegene og ved turstier direkte ned mot HIBU. Fartshumper vil bli 
vurdert.

I anleggsperioden vil l trafikksikkerheten i øvre deler av Arnegårdsveien og 
Tandbergmoveien bli satt under press dersom en ikke bygger fortau derfra og opp til feltet 
tidlig i anleggs- og byggefasen.

6.7 Vann og avløp

Området vil generere ca 250 personekvivalenter (pe).

VA-nettet blir utredet for hele kommunedelplanen. Dette området er en mindre del av hele 
Krakstadmarkautbyggingen, så det vil uhensiktsmessig å lage løsninger som kun tjener 
Tanberglia. Det vises derfor til utredningen for hele kommunedelplanområdet som behandles 
samtidig.

Området er i dag ikke utbygget med VA-infrastruktur. Siste eksisterende bolig i 
Tandbergmoveien er knyttet til ledningsnettet som går ned langs denne og Arnegårdsveien 
ned til sykehuset. Da dette har begrenset kapasitet og ikke vil være en fremtidsrettet nett for 
søndre deler av boligfeltene i Krakstadmarka, og at en dessuten ikke ønsker en 
pumpesituasjon for hele tomtefeltet, vil det være mer aktuelt å knytte seg til ledningsnettet 
ved HIBU.

Ny vannforsyning må opparbeides, med kapasitet og sikring for blant annet 
brannvannsforsyning. Det kan bli behov for nytt høydebasseng, sannsynligvis med forsyning 
via byen. 

Overvann er lite ønskelig å føre til eksternt overvannssystem. Det er gode muligheter til å føre 
det til nærliggende bekker som ender ut i Storelva. Utfordringen vil være at med bratte 
skrenter og ravinedaler kan hurtig avrenning i større mengder kunne forårsake utgraving av 
dalene. Det er også av NGI frarådet at en leder overvann ut til skråningene. Det må altså føres 
helt ned til bunnen av ravinedalene/-bekkene.
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Konklusjon.

Det ligger til rette for å knytte feltet til det overordnede VA-nettet. Konkrete løsninger må 
prosjekteres, med henblikk på samlede løsninger for søndre deler av Krakstadutbyggingen. 

Det må spesielt legges vekt på god lokal overvannshåndtering, der en ikke skaper fare for ras 
og/eller utgraving av skråninger eller i ravinedaler.

6.8 Dyre- og planteliv

Det ble gjort en vurdering av Krakstadmarkas biologiske mangfold år 2000.

De registrerte naturtypene av interesse er følende hovednaturtypene skog:

1. Gråor-heggeskog – utforming flommarksskog
Finnes som et belte langs Storelva i den sørlige delen. Inneholder også noe bjørk, gran, selje 
og rogn, samt enkelte aske- og lønnetrær. Den er til dels velutviklet og inneholder en god del 
død ved. I skogbunnen vokser urter og bregner. Naturtypen er svært frodig. 

Gråor-heggeskogen er generelt artsrike, både når det gjelder vegetasjon og dyreliv. Skogtypen 
er den mest artsrike naturtypen vi har i Norge når det gjelder fugler, spesielt spurvefugler. 

Denne planen går ikke så langt ned som til disse områdene.

2. Gråor-heggeskog – utforming liskog/raviner
Finnes i de fleste bekkeravinene i begge delområder. Dette er en svært frodig skogtype med 
høgstauder/storbregner, som også har innslag av storvokst gran og bjørk. På samme måte som 
flommarksskogen er disse områdene svært artsrike, både når det gjelder vegetasjon og 
dyreliv. 

Et større ravinesystem strekker seg mellom Tandbergmoen og Trøttilsrud, men er påvirket av 
hogst og tilplantning. Dette området antas å være en viktig forbindelseslinje for hjortevilt 
mellom beitearealene øst for Rv. 241 og på Tandbergmoen. Størst naturmessig interesse er 
knyttet til hovedbekken opp mot Brådalen, utenfor denne planen. 

Begge ravinesystemene vurderes å ha lokal verdi. 

At områder bygges ut vil automatisk medføre at vegetasjon og biotoper endres. Det viktigste i 
denne sammenheng vil være at utbyggingen ikke medfører inngrep i de mest artsrike delene, 
nemlig randsonen til Storelva og de frodige ravinedalene.

Naturmangfoldloven.
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I hele planprosessen til kommunedelplanen der dette området er en liten del av, har forholdet 
til naturverdiene i området vært fokusert på, både mht å frembringe kjent kunnskap 
(dataregistre) og utdypet kunnskap (egne feltstudier).

Mht kunnskapsgrunnlaget (§ 8) så er det er ivaretatt gjennom egne registreringer både 
gjennom databasesøk og feltstudier, så langt det er rimelig i denne saken. Det er ikke 
registrert truede arter innen planområdet.

Føre-var-prinsippet (§ 9) skal anvendes der en ikke har tilstrekkelig kunnskap om virkningene 
på naturmiljø. Her er kunnskapsnivået med rimelig sikkerhet meget godt, slik at 
ekstraordinære føre-var-tiltak ikke bør være nødvendig. De mest artsrike områdene er ikke 
bebyggbare eller ligger til rette for andre inngrep.

Mht økosystemtilnærming og samlet belastning (§10) så er de mest sårbare områdene er 
skjermet mot inngrep. Avveiningene er gjort på kommunedelplannivå mht å peke ut hvilke 
områder som kan bebygges og de grep vedr håndtering av LNF-områder og grøntdrag.

En har her i noe grad verdsatt allmennhetens behov for ferdsel i grøntsonene. Men disse ligger 
i områder der det er ferdsel i dag.

Tiltakene medfører ingen kostnadssatte miljøforringelser/skader på naturen (§ 11). Og det er 
avstått fra inngrep som kunne medføre slikt. En mulig problemstilling er imidlertid lokal 
håndtering av overvann. Dersom det vil kunne medføre uheldige virkninger på skråninger 
og/eller ravinedaler så vil det måtte bekostes utbygger. Detaljer om dette vil bli avdekket når 
slike anlegg prosjekteres. 

Overvannshåndtering og ev andre ledningsfremføringer i områdene nedenfor feltet vil også bli 
vurdert miljømessig (§ 12)

Konklusjon.

Utbygging av området inngår i en større kommunedelplan der de viktigste forhold omkring 
naturverdier og mulige konflikter er ivaretatt på et overordnet nivå.

Inngrepene i dette planområdet omfatter ikke de mest verneverdige eller sårbare 
naturområdene i Krakstadmarka.

Det må tas hensyn til mulige uheldige inngrep eller følger av disse ved planlegging og 
prosjektering av kommunaltekniske anlegg, og da spesielt overvannsløsningene.

6.9 Jord- og skogressurser

Planområdet for boligfeltet omfatter ca 93 daa. I tillegg kommer reguleringsplandelen for 
Tandbergmoveien og Arnegårdsveien på ca 10 daa, i alt ca 103 daa.



Detaljplan for Tanberglia. Krakstadmarka Syd. Planbeskrivelse og konsekvensutredning.                     12.11.2012
    

29

Områdene i planen som ikke er bebygd eller omdisponert, altså landbruksmark i dag, utgjør 
ca 88 daa. Dette er skog, ikke noe er oppdyrket.

Området er gjennom den jordpolitiske arealvurderinga for Ringerike (JAV) avklart skal kunne 
omdisponeres til utbygging. Dvs klassifisert som et C-område (område med mindre sterke 
landbruksinteresser).

Området grenser inn til sammenhengende dyrka mark i syd. Her er driftsformen korn og 
plantevekster, ikke husdyrhold. En forventer derfor ingen større nærkonflikter mellom 
boligene og jordbruksdriften

Skogen i Krakstadmarka er gjennom kommunedelplanen sikret fortsatt drift, gjennom 
regulering til landbruksområder og opprettholdelse av de nødvendige driftevegene. Denne 
planen har gjennomgående veger og turdrag gjennom området, som vil det vil være mulig å 
frakte tømmer på om det skulle være behov for det.

Det er en vannledning for et større felles vanningsanlegg for gardsbrukene ved Lisletta- 
Tandberg-Vakerområdene som går i vegen der barnehagetomta er planlagt. Det forutsettes at 
denne enten kan bli liggende uten å bli bygd over, eller at den flyttes noe dersom det er mer 
hensiktsmessig.

Konklusjon.

Omdisponeringen av landbruksmark er gjennom tidligere kommuneplanprosesser og 
jordpolitiske arealvurderinger allerede vedtatt.

Mulige behov for frakting av tømmer er mulig gjennom boligområdet på veger og i turdrag.

Vanningsledning må beskytes eller flyttes barnehagetomta er.

6.10 Geologi/grunnforhold

Området Kragstadmarka er et kupert ravinelandskap, med høydeforskjeller innenfor området 
opp til 110 m. Fjell i dagen er observert bare på noen få steder, og største observerte 
løsmassemektighet er 56 m. I den søndre delen er dybdene moderate. 

Siden de første grunnundersøkelsene i 1988 har NGI utført supplerende undersøkelser for hele 
kommunedelplanområdet ved boring av 47 nye hull og ved rapport i februar i år (2012). 
(NGI-rapport 20110293-00-3-R).

Tanberglia og områdene nær inntil ble representert med 7 borehull. 

Rapporten har en del konklusjoner som gjelder alle områdene i Krakstadmarka og noen som 
er stedsspesifikke. 
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Det som gjelder alle områdene kan konkluderes slik:

Egenskaper:
Det er ikke påvist kvikkleire, men en kan ikke se bort fra at det kan finnes.
Massene består hovedsakelig av siltig leire med sand og siltlag.
Det må forventes at det kan være hengende grunnvann i massene.

Råd:
Det anbefales ikke å legge boliger i skråninger med naturlig rasvinkel.
Eventuelle områder for terrasseblokker i bratte områder må undersøkes ved 
fjellkontrollboringer. Fundamenteres til fjell. Ovenforliggende skråning må 
modifiseres og dreneres.
Skal raviner fylles ut må de ha dreneringslag i bunnen.
Toppen av ravinen må arronderes slik at en har trygg avrenning uten erosjon- eller 
flomfare ned til større vassdrag.
Nedsenket areal vil ha uforvitret leirmateriale egner seg lite som hagejord. 
Nedsenket areal med leire kan bebygges.
Avflådde masser vil kunne rase ut ved lavere helningsvinkel enn opprinnelige masser.
Oppfylte masser må, dersom de skal bebygges eller benyttes til f.eks veger, renskes for 
organiske masser og bygges opp som kvalitetsfyllinger som komprimeres ved 
overhøyde etter at setningene er kontrollert. Større krav til bygg enn til f.eks veger.
Ved bygging av veg i raviner må lagene legges ut lagvis og komprimeres. Legges det 
ut leirig materiale må en ha drenerende mellomliggende sandlag.
Lokal overvannshåndtering må ikke skje i skråninger.
Det er svart leirskifer synlig i enkelte åpne fjellpartier. Det borger for at grunnen kan 
være radonholdig.
Fyllmasser bør ikke tippes ukontrollert ut over skråningene.

NGI har laget kart som viser anbefalt byggegrense til skråningene. Disse blir førende 
for regulering av områdene. Avstand fra skråningskant skal være 1,5 x dybde til faste 
masser, med avstand oppad til 20 m. Avstand fra bakskråning er satt til 5 m.

For Tanberglia kommenteres at det ikke er spesielt dypt til faste masser, 5-8m.

Med tanke på fundamentering av lett bebyggelse med hus fra 1 til 3 etasjer må 
grunnforholdene kunne karakteriseres som gode

6.11 Vann og vassdrag/flomfare

Området er ikke i nevneverdig grad påvirket av flom på grunn av stor avstand ned til 
elvebredden. 

Overvannet blir opptatt av jordsmonn og vegetasjon. Deretter siger det ut i omkringliggende 
ravineområder.

Når området bygges ut vil ikke nedslagsfeltet bli større, men overvannet vil kunne bli ført ut 
raskere til skråningene og gi erosjon der og eventuelt i ravinedalene/-bekkene. 
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Avbøtende tiltak vil være å forsinke denne avrenningen. Det kan gjøres med 
fordrøyningsbasseng. Hvordan dette skal løses vil måtte prosjekteres nøyere ved 
feltplanleggingen.

Jfr også tidligere omtaler av tekniske anlegg og geologi/geoteknikk.

6.12 Klima og luft.

Området ligger klimagunstig til, da det ligger høyere enn byen og elva omkring. Det gir god 
utlufting i forhold til opphoping av forurensning i byen i inversjonsperioder. Et kjent fenomen 
er også tåkedannelser av åpent vann ved elva. Pga høydeforskjellen, ca 70-100m, er dette 
området noe mindre utsatt for tåke og rå luft.

Vinden kan ta noe mer her enn lenger nede i byen.

Solforholdene er meget gode med sol hele dagen og spesiell mye kveldssol.

Området er et av de nærmeste ubygde boligfeltene til Hønefoss by. En utbygging her vil 
derfor være gunstig mht å minimere transportarbeid og følgelig forurensning.

Området ligger så langt unna og høyere enn både E16 og bytrafikken at det i praksis er 
upåvirket av forurensningsnivået der. 

Egenproduksjonen av luftforurensning vil bli langt under anbefalte grenseverdier i hht 
rundskriv T-1520. Luftforurensningsgraden i Arnegårdsveien vil også ligge langt under 
grenseverdiene der. (I så fall måtte trafikken være ca 10g større).

6.13 Støy
Trafikkmengdene inne i området og langs felles samleveg i syd tilsier at støy ikke vil noe 
problem utenfor byggegrensene til disse vegene.

En har beregnet støynivået langs Tandbergmoveien og Arnegårdsveien før og etter dette 
tiltaket.

Det er benyttet trafikktall i hht trafikkanalysen:

Veg ÅDT i dag. Kjt/d. ÅDT etter utb. Kjt/d. % tunge kjt Km/t
Arnegårdsveien 600 - 1 000 1 300 – 1 500 3 30
Tandbergmoveien    100 - 300    500 – 1 000 3 50

Beregningene er gjort vha NovaPoint Støy, som beregner etter Nordisk beregningsmetodikk. 
Baserer seg på digitale kart.

Beregningene er gjort som støysoner i hht grenseverdiene i Støyretningslinjene T-1521 fra 
MD:
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Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, 
sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall oppgitt i dB, 
innfallende lydtrykknivå. 

Støykilde Støynivå på ute-oppholdsareal og 
utenfor vinduer til rom med 
støyfølsom bruksformål

Støynivå utenfor 
soverom, natt kl. 23 
– 07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB

Ekvivalentnivåene skal beregnes som årsmiddelverdier i tråd med definisjonene av Lden og 
Lnight. 
Grenseverdiene for støynivå utenfor rom med bebyggelse med støyfølsom bruksformål 
gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte bo-/oppholdsenhet.
Grenseverdiene for uteoppholdsareal må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til 
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål. Beregningshøyden for 
uteoppholdsareal skal være minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over balkong- eller 
terrassegulv.
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt

Resultater.

Støysonekart før utbygging:

Støysonekart etter bygging av Tanberglia:
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Resultatene viser før utbygging (dagens situasjon) så vil støynivået være beskjedent for de 
fleste bygg langs Arnegårdsveien og Tandbergmoveien. Spesielt langs sistnevnte så vil kun et 
fåtall bygg ligge i gul sone. Langs Arnegårdsveien er det fler. Til sammen vil før utbygging ca 
16 boliger ha fasader som ligger i gul sone. 
Utbyggingen vil øke trafikken og dermed støybelastningen. Resultatene etter utbygging vil 
forårsake at støynivået øker med ca 5-7 dB i Tandbergmoveien, der det er lite trafikk og lavt 
støynivå fra før, med 2-3,5 dB i Arnegårdsveien, der støynivået er noe høyere.

Støysonekartet for situasjonen etter utbygging viser at gul soner får noe større utbredelse. Fra 
dagens 16 boliger med støynivå i gul soner blir tallet ca 23. Antall leiligheter kan være noe 
usikkert i leilighetsbyggene.

Tiltak.

Det er vanlig at i situasjoner der støynivået øker med 3 dB eller mer og ender opp med et 
støynivå som gjør at boligene kommer i gul sone, bør få tilbud om støytiltak.

I dette tilfellet bør alle boligene i gul sone få tilbud om tiltak. Hvilke type tiltak vil måtte 
vurderes i samråd med eierne. Med så mange avkjøringer som ville slippe inn støy fra en 
skjerm langs vegen, samt bygg som ligger en del høyere enn vegen, vil en del løsninger måtte 
bli lokale. 

Arnegårdsveien og Tandbergmoveien vil bli justert noe. Denne reguleringsplanen viser at 
kjørevegene vil i hovedsak bli uendret. Men justeringer kan gjøres når utbedringene skal 
prosjekteres. 

En har derfor av ovenstående årsaker ikke detaljert hvordan tiltak skal utformes for 
eiendommene langs Arnegårdsveien og Tandbergmoveien der fasadene blir liggende i gul 
sone.



Detaljplan for Tanberglia. Krakstadmarka Syd. Planbeskrivelse og konsekvensutredning.                     12.11.2012
    

34

6.14 Landskap

Det byggbare området er et skogkledt platå som heller svakt nordvestover. Videre nordover 
skråner det sterkt ned mot elva. Her er området ravinert med rygger og daler.

Landskapet Kragstadmarka er med på å skape en ”vegg” i det store landskapsrommet som 
Hønefoss sentrum ligger i. Her i syd er det de øvre deler som er byggbare. 

En har derfor lagt opp til at utbyggingen i området skjer på en skånsom måte, som tar hensyn 
til hele kommunedelplanområdets landskapsverdi. Spesielt er det tatt hensyn til silhuetten sett 
fra byen. 

Siden planleggingen er basert på en 3D-basert bebyggelsesillustrasjon har en kunnet fremstille 
troverdige perspektivbilder. På et bilde tatt fra rådhuset har en lagt inn feltet sett derfra/byen:

Selv om bygningene er lagt inn med lyse farger, kan en se at området ikke vil bli veldig 
fremtredende sett fra byen. Hovedgrunnen til det er at en ikke bryter silhuetten (slik 
eksisterende boliger langs Tandbergmoveien gjør).
Om en fjerner skog i nedre deler av området til lekeområder vil dette heller ikke gi større 
utslag på det samlede landskapsbildet.

Sett andre steder fra vil ikke feltet bli eksponert.
Mht nærvirkningen av utbyggingen vises til kap.5.1 der planen er presentert.

6.15 Kulturminner og kulturmiljøer

Fylkeskommunens utviklingsavdeling har selv kartlagt hele Krakstadmarka og presentert det i 
egen rapport; Saksnr:08/517. For utfyllende informasjon se denne.

I den delen av undersøkelsesområdet som gjelder denne reguleringsplanen fremkommer at det 
ved sjakting ble det funnet både fangtsgroper, stolpehull fra bygg, en mulig ovn, veggrøfter, 
kokegroper og mulige ardspor (plogspor), i tillegg til andre noe ubestemmelige strukturer. Det 
er også potensial for flere funn.

Funnene er her på neste side vist sammen med reguleringsplanforslaget.
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For at det kan bygges her så vil det kreves at området frigis av Riksantikvaren, eventuelt etter 
utgraviner/nøyere undersøkelser. Dette vil det bli søkt om så snart planen er satt i behandling, 
slik Riksantikvaren forlanger for at saken kan behandles der.
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6.16 Risiko og sårbarhet 

Tiltaket kan både øke og redusere risikoen for uønskede hendelser. Dette gjelder hendelser 
som omgivelsene utsetter prosjektet for og omvendt.

Denne vurderingen er gjort på basis av utarbeidde rapporter og ovenstående utredninger. 

Flom/oversvømmelse
Dette kan oppstå helt lokalt i feltet eller utenfor feltet i ravineområdene. I feltet avhenger dette 
av teknisk prosjektering av veger, plasser og bygg. Flom i ravineområdene kan oppstå dersom 
det ved stor nedbørsintensitet føres vann ut til ravinene uten nødvendig forsinkelse.

Ras/skred
Dette er behørig omtalt foran. En av de store utfordringene i hele Krakstadmarka.

Radongass 
Kart fra NGU og Statens strålevern viser at planområdet ligger innenfor områder med 
alunskifer og fare for radongass. Det er imidlertid ikke nødvendig med tiltak for å redusere 
eventuell eksponering for en parkeringsplass. 

Støy.
Analysene viser at trafikknivået fra biltrafikk blir moderat over anbefalte grenseverdier. Støy i 
anleggsfasen vil være med uberegnelig og kan være til stor irritasjon for nærmeste naboer til 
felt og atkomstvegen når den skal utbedres.

Trafikkulykker. 
Kan skje både i feltet og langs atkomstvegen. Men det er planlagt separasjon av kjørende og 
de myke trafikantene, så sannsynligheten bør være liten.

Ulykker i anleggsperioden
Anleggsvirksomhet har generelt potensiell fare mht sprengning og brann/eksplosjon. 
Anleggene her er ikke spesielle i så måte. Men det er naboer både til feltet og atkomstvegen 
som skal utbedres, slik at det må tas hensyn til.

På neste side er dette oppsummert i tabell.
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Risikoanalyse, detaljer
Hendelse Årsak Konsekvens Konsekvensgrad Sannsynlighetsgrad Mulige tiltak/ kommentarer
Naturrisiko
Flom/ oversvømmelse Ekstremvær Erosjon En viss fare Sannsynlig God overvannshåndtering
Ras/skred Ustabile løsmasser Jordskred En viss fare Sannsynlig God prosjektering av bygg og 

anlegg. Supplerende geotekniske 
undersøkelser. 

Radon Radon i grunnen Helsefare Farlig Lite sannsynlig Sannsynlighetsgraden er forutsatt 
pålagte tiltak

Virksomhetsrisiko
Støy a. Biltrafikk 

b. Støy i anleggsfasen
Ubehag a. Ufarlig

b. En viss fare
a. Sannsynlig
b. Mindre sannsynlig

a. Støytiltak langs atkomstveg.
b. Støysvake maskiner. 
Overholdelse av 
tidsbestemmelsene i hht T-1521

Trafikkulykker Påkjørsel, myke 
trafikanter

Dødsfall/ 
personskade. 

Farlig Mindre sannsynlig God trafikkplanlegging, 
sykkelstier, fortau etc..

Sprengningsuhell Anleggsfasen. 
Ukontrollert sprengning 
med spredning av stein

Skade på 
personer i 
omgivelsene.

Kritisk Lite sannsynlig. Lite, men 
mulig, fjell i feltet.

Vanlige sikkerhetsmessige 
forhåndsregler.

Brann/eksplosjon Brann/eksplosjon i 
anleggsfasen

Personskade Kritisk Lite sannsynlig Nødvendige tillatelser fra 
myndigheter.
God fremkommelighet for 
brannutrykning. Tilstrekkelig 
brannvannskapasitet. 

Resultater

Matrisen viser en sammenstilling av resultater fra risikoanalysen slik den er angitt i tabellen 
foran.  Rødt felt indikerer risiko som i utgangspunktet er uakseptabel. Tiltak bør iverksettes 
for å redusere denne ned til gul eller grønn. Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med 
hensyn til tiltak som reduserer risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko. 

Risikomatrise

Sannsynlighet Konsekvens

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt

Meget sannsynlig

Sannsynlig Trafikkstøy Flom. Ras

Mindre sannsynlig Anleggsstøy Trafikkulykker

Lite sannsynlig Radon Sprengingsuhell
Brann/eksplosjon

Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko

Analysen viser videre at det spesielt bør sees nærmere på fare knyttet til flom/ras, 
trafikkulykker og sprengningsuhell og brann/eksplosjon i anleggsfasen.


