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1. Bakgrunn 
Det er startet opp et prosjekt Kunnskapsparken Ringerike der Høgskolen i Buskerud (HiBU), 
avd. Ringerike er hovedobjektet som det skal planlegges for. Initiativtaker er HiBU i 
samarbeid med Ringerike Utvikling. 
 
Prosjektet er organisert i tre undergrupper: Stedsutviklingsgruppen, faggruppen og 
knutepunktgruppen med hver sin gruppeleder. Ringerike Utvikling har sekrtariatet. 
Representanter for Høgskolen i Buskerud, Statsbygg, Studentsamskipnaden i Buskerud 
(SiBU) og Ringerike kommune deltar. Stedsutviklingsgruppen startet opp arbeidet høsten 
2010 og behov for nye studentboliger og plassering av disse var hovedtema i de første 
drøftingene. 
 
Men i dette området er det behov for mange planavklaringer. Høgskolen har behov for å 
gjennomgå eksisterende bygningsmasse og øvrige campusarealer, den skal se på muligheter 
for oppgradering og utvidelser, parkeringsplassene dominerer det fysiske utearealet nå – er 
dette framtidsrettet arealbruk? Det må videre sees på transportavvikling i forhold til 
Osloveien, avkjøringsforhold og mulighetene for nærmere tilknytning mot bysentrum, gående 
og syklendes behov og lokalisering av evt. nye studentboliger, barnehage og annet areal for 
studentaktiviteter. 
En del av arbeidet med prosjekt Kunnskapspark Ringerike må derfor bli å utvikle en område-
reguleringsplan. Her er det Ringerike kommune som er planeier og planansvarlig. 
 
 

2. Planstatus 
Ringerike har en kommuneplan som ble vedtatt i august 2007. 
I kommuneplanens arealdel er området ved Høgskolen lagt ut til offentlige bygninger. De 
nærmeste områdene rundt er lagt ut til boligområder og bak skolen på østsiden er arealene 
definert til fremtidig boligområde. Mot nord er arealene langs Storelva og opp til skolen lagt 
ut til friområde. Det nederste kvartalet på nordsiden av Bredalsveien er i arealdelen lagt ut til 
byggeområde erverv. 
 
Området for en områdereguleringsplan favner over flere vedtatte reguleringsplaner fra ulike 
tidsepoker. Noen av de eldste kan ikke styre arealutviklingen i dag. Det er derfor aktuelt å 
vurdere om disse, evt. deler av disse gamle planene, skal medtas i en ny regulering slik at det 
gir en helhetlig og samordnende plan for området.    
• Eksisterende reguleringsplan nr. 217 “SLHK (nå HiBu) Dalsbråten” er fra 1993 og 

viser reguleringsformål offentlige bygninger for skolebyggene og trafikkområde 
kjøreveg helt i vest på reguleringsplanen. 

 
Øvrige vedtatte reguleringsplaner i det aktuelle området for en områdeplan:  

• Nr. 323-01 “Eikli sør, næringsområde” vedtatt 21.07.2010, der aktuelle arealer er 
regulert til trafikkområder i Osloveien og Dronning Aastas gate 

• Nr. 206 “Osloveien Øst” vedtatt 30.10.1997; arealer er regulert til boligområde langs 
Osloveien, bolig/næring i kvartalet nærmest krysset Osloveien – Bredalsveien, 
friluftsområde langs Storelva og i mellom bolig og friluftsområde er det regulert inn 
kjøreveg fra Bredalsveien og i bakkant av boligene langs Osloveien.  

• Nr. 206-1 “Osloveien Øst Bredalsveien” vedtatt 01.03.2001; her er det regulert til 
bolig, friluftsområde og trafikkområde.   



• Nr. 102 “Osloveien Dompidal” er en eldre reguleringsplan fra 1975, med bolig- og 
trafikkformål i det aktuelle området. 

• Nr. 102-02 “Oslovei kryss i Dompidal” er en eldre reguleringsplan fra 1987, der 
trafikkareal er regulert (parkeringsplass). 

• Flere eldre avsnitt av reguleringsplaner kan bli berørt: nr. 15 S-“V Norderhov” fra 
1947 og evt. nr. 17 “Lia ved Arnegård” vedtatt i 1955 og nr. 17-02 “Lia ved Arnegård, 
Bredalsveien 15” fra 1960. 

 
I 2009 utførte COWI en mulighetsstudie for kryssløsning Osloveien – Dronning Aastas gate 
som også involverte Bredalsveien med to alternative skissestudier. 
 
 

3. Planområdet, eksisterende forhold 
Høgskolen i Buskerud avdeling i Ringerike har signalisert behov for ombygging og utbygging 
av sine lokaliteter. Skolen ligger i Hønefoss syd.  
For områdene bak Høgskolen i øst er det i gang en egen planprosess. Kommunedelplan for 
Kragstadmarka faller inn under influensområdet til Kunnskapspark Ringerike. Det meste av 
planavgrensningen vil gå i plangrensen for kommunedelplanen. 
 
Rv 35 Oslovegen er hovedveg inn mot området både fra sør og nord. Avkjøring mot 
Høgskolen via Bredalsvegen er et kryss med behov for planlegging og avklaring i forhold til 
både bil, syklende og gående.  
Tilknytning av myke trafikanter mot Hønefoss sentrum er i dag ikke spesielt bra og må få eget 
fokus og gis en grundig planfaglig vurdering.  
 
Parkeringsplasser til skolen dominerer det visuelle inntrykket på veg opp mot Høgskolen.  
Bredalsveien er boligveg for boligene langs vegen, men også tilførselsveg til skolen.    
Ut- og innkjøring mot Osloveien vanskelig og utgjør en trafikkfare for både gående, syklende 
og kjørende. 
 
Hele planområdet ligger innenfor konsesjonsgrensen for fjernvarme. 
 
 

4. Mål for en områdereguleringsplan 
I prosjektgruppen for Stedsutvikling Kunnskapspark Ringerike er det definert et mandat og 
målsetting for områdeplanen er basert på målsettingen i dette prosjektet. 
 
Målsetting for områdeplanen er: 

• Avklare Høgskolens behov for undervisningslokaler i eksisterende bygg og nybygg. 
• Avklare studentenes arealbehov for: 
• Boliger og lokalisering av disse 
• Sosiale møteplasser og lokalisering av disse.  
• Avklare andre arealbehov eks. barnehagebygg og tomt. 

 
Drøfte og avklare behov for:    

• Gang/sykkelforbindelser mot bysentrum evt. til studentboliger. 
• Kjøreveger og adkomst. 
• Avklare arealbehov for næringsarealer. 
• Avklare arealbehov for parkeringsplasser utendørs eller i bygg. 



• Potensiale og muligheter for arealdisposisjoner på Campus. 
Arealbehovene skal spilles inn i planprosess for områderegulering av Kunnskapsparken 
Ringerike. 

 
 

5. Konsekvensutredning 
I forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven er foreslått områdeplan for 
Kunnskapspark Ringerike et tiltak som skal behandles etter forskriften. Dette begrunnes med 
at det planlegges for bygg til offentlig tjenesteyting med et bruksareal på mer enn 5.000 m², 
(Vedlegg II pkt 1. i forskriften) og at det dreier seg om utvikling av by- og tettstedsområder 
(Vedlegg II pkt 3. i forskriften)      
Formålet er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 
forberedelsene av planen og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planen kan 
gjennomføres. 
 
 
 

 
 
 



 
6. Temaer som skal tas med i planen 

Generelt gjelder for planer som omfattes av forskriften at det stilles krav til at virkningene av 
planforslaget skal vurderes og beskrives. Det skal være fokus på vesentlige og 
beslutningsrelevante konsekvenser. 

 
Så langt som mulig skal konsekvensutredningen basere seg på foreliggende kunnskap og 
oppdatering av denne, og innhenting av ny kunnskap skal begrenses til spørsmål som er 
relevante i forhold til behandlingen av planen. Alle konsekvenser vil bli vurdert opp mot et 
sammenlikningsalternativ, som er en fremskrivning fra dagens situasjon, men uten den 
aktuelle utbyggingen. 
 
Ut fra vurderingen av at områdeplanen må utredes etter forskrift om konsekvensutredninger er 
følgende antatte problemstillinger og tema aktuelle: 
 
Befolkningsutvikling og offentlige tjenester 
Basert på den løsning som velges m.h.t. antall og type boliger og sannsynlig framdrift av 
utbyggingen skal det utarbeides prognoser for antall beboere og alderssammensetning blant 
disse i perioden fra utbyggingen starter og fram til at utbyggingen er avsluttet og situasjonen 
har stabilisert seg. Utbygging med studentboliger vil spesielt kreve vurdering av tiltak og 
løsninger for barn og barnefamilier. 
 
Eventuelt behov for offentlige investeringer som følge av planlagt utbygging skal 
synliggjøres. Med offentlige tjenester mener vi i denne sammenheng: 
• Barnehager 
• Barneskole, ungdomsskole og videregående skole 
• Sosiale tjenester 
• Omsorgstjenester (hjemmehjelp og pleiehjem) 
• Vannforsyning, avløpsrensing og strømforsyning 
• Idrettsanlegg 
 
Basert på analysen av befolkningsutviklingen skal det synliggjøres hvilket behov som 
genereres av planlagt utbygging og hvordan dette samsvarer med eksisterende kapasitet 
innenfor de ulike tjenesteområder. Eventuelle nødvendige utvidelser av enkelte tilbud som 
følge av utbyggingen skal kartlegges. 
 
Høgskolen i Buskeruds og lokalsamfunnet 
En utredning om HiBu’s betydning for Ringerikssamfunnet og næringslivet bør legges til 
grunn i planarbeidet. Opprettholdelse og utvidelse av høgskolen innebærer tiltrekking av 
kompetent arbeidskraft innenfor undervisning og forskning. Rekruttering av studenter til de 
ulike studiene betyr innflytting og behov for boliger. Studenter og ansatte er avhengig av 
varer og tjenester som kan leveres av det lokale næringsliv. Dette er av stor betydning for 
Ringerikssamfunnet på kort og lang sikt. 
SiBu har ønske om å utvikle studentboliger på campus slik det er gjort i andre byer i fylket, 
dette må medtas i videre planleggingsarbeide. 
 
Vei og trafikk  
Alternative veisystemer og gangveisystemer, samt virkningene disse har på andre veisystem 
skal kartlegges. Konsekvenser for veitrafikkstøy skal vurderes og kvantifiseres for veinett 
som får vesentlig endret trafikkbelastning som følge av tiltaket. Støyforhold må sikres i tråd 



med anbefalte grenseverdier i Miljøverndepartementets retningslinjer. Eventuelle behov for 
avbøtende støytiltak må innarbeides i planforslaget.  
 
På grunnlag av beregnet oppfyllingsvolum og planlagt bygningsmasse må det utarbeides et 
overslag over sannsynlig trafikk i anleggsperioden. Basert på befolkningsprognoser og 
planlagt aktivitet gjennomføres en beregning av nyskapt trafikk i området etter ferdig 
utbygging. Resultatene sammenholdes med dagens kapasitet på blant annet veinett og 
kollektivtilbud. God tilgjengelighet for kollektive transportmidler vektlegges. Eventuelle 
nødvendige tiltak utenfor det regulerte området beskrives. Trafikksikkerhet og 
fremkommelighet for nødetater skal vies spesiell oppmerksomhet. 
 
Vann og avløp 
Kapasitet i vannforsyningsnettet må dokumenteres og sikring for blant annet 
brannvannsforsyning må utredes.  Eksisterende avløpsanlegg må kontrolleres for kapasitet, og 
eventuelle nye tiltak må utredes. Eventuelle separate drikkevannsbrønner og avløpsanlegg må 
kartlegges. 
 
Fjernvarme 
Området for reguleringsplanen ligger innenfor konsesjonsgrensen for fjernvarme. 
Fjernvarmerør (SJ 65) er ført fram til hovedbygningene for høgskolen. Det må tas hensyn til 
traseen i planleggingen og kapasitet må vurderes i forhold til ytterligere tilknytning. Det må 
vurderes hvordan reguleringsplanen kan iverksette tilknytningsplikten. 
 
Friluftsliv 
Det skal kartfestes sammenhengende grønnstruktur, viktige ferdselskorridorer sommer og 
vinter, løyper og stier, utfartspunkter og utsiktspunkter. Det er viktig å unngå å avskjære 
eksisterende ferdselskorridorer. Aktuelle områder for en eventuell utsetting av brygger og 
gangbroer skal utredes. Allmenne interesser skal ivaretas i planen. 
 
Universell utforming 
Optimale traséer for vei og stier bør kartlegges. Utbygger må undersøke hva det innebærer å 
ta hensyn til universell utforming både internt i bygg og på utearealer. 
 
Radon 
Det bør gjennomføres radonundersøkelser av byggegrunnen. Radonkonsentrasjonen i 
eksisterende bygninger i området bør måles. Ifølge Statens strålevern kan konsentrasjonene av 
radon i et rom variere mye i løpet av døgnet og over lengre tid. Radonkonsentrasjonen er mest 
stabil i vinterhalvåret, og radonmåling bør derfor gjennomføres over minst to måneder i 
perioden fra midten av oktober til midten av april. 
 
Nærhet til kraftlinje 
Linjer og sikkerhetssoner for eventuelle høyspentlinjer må kartlegges. Dersom det går 
høyspentlinjer inn i området skal det gjennomføres en utredning som blant annet kartlegger 
bygg som kan få felt over 0,4 µT. I situasjoner der dette forekommer skal utredningen gi 
grunnlag for å vurdere eventuelle tiltak som kan redusere magnetfeltene og inneholde 
beregninger som blant annet viser merkostnader og andre ulemper. 
 
Dyre- og planteliv 
Ønsket buffersone og sammenhengende grønnstruktur, samt vegetasjon bør kartfestes.  



Viktige viltbiotoper og trekkveger, viktige naturtyper, og områder av stor verdi for biologisk 
mangfold og truede rødliste-arter bør utredes nærmere. Dominerende enkelttrær skal 
registreres. Grøntdrag langs bekker skal berøres i minst mulig grad. 
Konsekvenser for fugle- og fiskelivet i elva skal vurderes i forhold til: 

• evt. forurensning fra båter til elva og bunnsediment 
• forstyrrelser/støy fra båtmotorer/biler 
• menneskelig aktivitet 

 
Geologi/grunnforhold 
Faren for erosjon og ras må utredes, og tas hensyn til. Særlig med tanke på gang- og 
sykkelveier langs elva er det viktig å ta hensyn til denne faren. En bør vurdere nærmere behov 
for utredning når planen foreligger. Det må vurderes om det må utarbeides en ny geoteknisk 
rapport etter ferdig utarbeidet planforslag.  Det skal lages kart med helningsvinkel. 
Stabiliteten ved kvikkleireområdet vurderes i kommunedelplan for Kragstadmarka og 
nærmere vurdering av tilliggende område mot HiBU må gjøres.  
Det må gjøres geotekniske vurderinger av faren for overflateskred i elvekanten og i 
skråningene rundt eksisterende bygninger på HiBu der evt. studentboliger tenkes plassert for å 
utgjøre nye campus. 
Det skal gjøres en risiko- og sårbarhetsanalyse med skred som et av utredningstemaene. 
 
Vann og vassdrag/flomfare 
Bekkeløp og drenering av området må registreres. Området er sårbart i forhold til riktig 
behandling av overvann. Overvannets gang må utredes og metoder for å behandle overvannet 
og bekkeløp lokalt må undersøkes. Behovet for flomsikring/plastring bør vurderes. Det skal 
gjøres en risiko- og sårbarhetsanalyse med flom som et av utredningstemaene. 
 
Klima, luft og støy 
Lokalklimatiske forhold må vurderes i sammenheng med utbyggingen. Strukturen på 
bebyggelsen kan eventuelt planlegges slik at det motvirker eventuelle negative 
lokalklimatiske forhold (økt skygge/vind). Infrastruktur må planlegges på en slik måte at det 
gir minst mulig negative miljøkonsekvenser. Konsekvenser av valg av energiløsninger og 
konsekvenser i form av støy og luftforurensning, samt bebyggelsens konsekvenser på sol- og 
vindforhold beskrives og vurderes. Vannbåren varme bør utredes. 
Bruk av tre som et klimanøytralt bygningsmateriale bør utredes. 
 
Landskap 
Landskapsvirkningene må tas hensyn til spesielt. Utbyggingens tetthet og formgivning må 
skje på landskapets premisser, både med tanke på nærvirkning og fjernvirkning. Hellende 
terreng og synseksponering gjør at tettheten på bebyggelsen må tilpasse seg terrengformene. 
Utbygger må også ta hensyn til silhuetten sett fra byen.  
 
Konsekvenser for landskaps- og bybildet skal utredes der den visuelle virkningen av tiltaket 
vektlegges. Dette skal gjøres gjennom visualisering av tiltaket sett både fra nærområdene og 
fjernvirkningsperspektiv. Avbøtende tiltak skal foreslås. 
 
Kulturminner og kulturmiljøer 
Fagområdet kulturminner og kulturmiljø sorterer under Buskerud fylkeskommune ved 
utviklingsavdelingen. Under høring av planprogrammet har fylkeskommunen kommet fram til 
at det ikke er nødvendig å utrede dette temaet nærmere. Det er heller ikke behov for 



arkeologiske undersøkelser i området for reguleringsplanen. Dette temaet utredes ikke 
nærmere i planen. 
 
Risiko og sårbarhet 
Det skal gjøres en risiko- og sårbarhetsanalyse hvor tema som flom og skred blir belyst. 
Konsekvenser av eventuelle inngrep i og langs vassdraget må belyses spesielt. 
 
Konsekvenser for barn og unges interesser 
Konsekvenser for barn og unges interesser skal beskrives og vurderes. Trafikksikkerhet og 
sikre skoleveier samt behov for lekearealer må utredes. Informasjon og kommunikasjon om 
planarbeidet må gjøres tilgjengelig og det må opprettes kanaler som er hensiktsmessige i 
forhold til å ivareta barn og unges interesser. Tilstrekkelig arealer for lek må sikres gjennom 
planprosessen. 
 
Overordnede mål og retningslinjer 
Planens virkninger i forhold til overordnede, vedtatte mål og retningslinjer, beskrives. 

 
 

7. Alternative utbyggingsstrategier 
I en konsekvensutredning skal det gis en redegjørelse for hvilke alternativer som er vurdert.  
I denne plansaken gjennomføres det en visjons- og mulighetsstudie av Campusområdet og 
omgivelsene på en visuell måte, med utgangspunkt i ideer om utviklingsmulighetene. Dette 
gjøres i er et samarbeid mellom engasjert arkitekt, Morten Løvseth i Løvseth+partners AS, 
HiBU, SiBU, Statsbygg, Ringerike Utvikling og Ringerike kommune. 
 
I mulighetsstudien er oppgaven: 
Vurdering av romlig utvikling av det fysiske miljøet på eiendommen og  
naboeiendommene, med utgangspunkt i mulighetene og analyse av behov/brukbarhet. 

-Bygninger 
-Uterom 
-Blå og Grønn struktur 
-Kommunikasjoner/parkering 

 
Behovene gjelder: 

-Studieareal 
-Boligareal 
-Sosialt areal  
-Næringsareal 
 

Vurdering av to til tre ulike alternative løsninger/hovedgrep for utvikling på kort og lang sikt. 
Vurdering av utbyggingspotensialet i form av fotavtrykk, uteareal og høyder. 
Vurdering av atkomstmuligheter mot vegsystemet og mot byen. 
 
Sluttdokumentet skal ha en gjennomgang av alternativene/mulighetene/behovene for utvikling 
med perspektivillustrasjoner av alternativene. 
Illustrasjon av alternative hovedgrep, ved hjelp av perspektivtegninger i farger. 
Geografisk avgrensing kan vurderes som en del av mulighetsstudien. 
Planskisser av alternativene skal også kunne være en del av grunnlaget for reguleringsplan. 
I prosessen skal det være et oppstartsmøte med deltakerne i prosjektet, samt et møte i 
utviklingsfasen før endelig leveranse. 



 
Ulike utbyggingsstrategier vil måtte drøftes i løpet av denne studien. Resultatene av studien 
må tas videre til prosessen med områdereguleringen. 

 
 

8. Beskrivelse av områdeplanens utforming 
Forslag til planprogram skal gi en beskrivelse av planen eller tiltaket og antatte 
problemstillinger som vil bli belyst, og hvilke alternativer som vil bli vurdert. Forslaget skal 
redegjøre for hvilke forhold som er avklart i overordnet plan og hvilke utredninger som 
foreslås å inngå i planforslag med konsekvensutredning, og hvilke metoder som vil bli 
benyttet.  
 
Planen skal inneholde en planbeskrivelse som beskriver planens formål, utviklingstrender, 
hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for 
området. 
Planforslaget utformes som en reguleringsplan med bestemmelser. 
Det skal vises konsekvenser av planforslaget. 

 
 

9. Planprosessen 
Planprosessen legges opp etter forskrift om konsekvensutredninger. Forskriften innebærer at 
det som ledd i varsel og kunngjøring av oppstart av planleggingen, skal utarbeides et forslag 
til planprogram, hvor en viktig del er en oversikt over antatte problemstillinger 
(utredningsprogrammet). Dette forslaget legges ut til offentlig ettersyn, samtidig med varsling 
og kunngjøring av oppstart av planarbeidet.  Etter høringsperioden skal ansvarlig myndighet 
fastsette programmet. Ansvarlig myndighet i denne saken er Ringerike kommune. 
 
Det fastsatte planprogrammet legges til grunn for utarbeidelsen av planforslag med 
konsekvensutredning.  Planprogrammet skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, 
herunder hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslag (og 
konsekvensutredning).   
 
Forskriften stiller prosess- og dokumentasjonskrav til planer som kan ha vesentlige 
virkninger. Det følger derfor at det i hovedsak er planforslagets vesentlige konsekvenser som 
skal utredes.  
 
Neste fase i planprosessen er utarbeiding av planforslag (områdereguleringsplan) med 
plankart og bestemmelser, sammen med en planbeskrivelse og saksfremstilling. I 
planforslaget legges det stor vekt på beskrivelsen av konsekvensene (konsekvensutredningen), 
som skal utarbeides på bakgrunn av det fastsatte planprogrammet. Alle vesentlige virkninger 
av planforslaget vil det bli gjort rede for. Planforslaget vil bli behandlet administrativt og 
forelagt de politiske organer i kommunen på ordinær måte. 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Forslag til framdriftsplan. 
 
 
Hva Når Ansvar 

Forhåndshøring Sommeren 2011 RK 

Politisk oppstart av 
planarbeidet, samt vedtak om å 
sende forslag til planprogram på 
høring og offentlig ettersyn.  

Januar  2012 HMA 
Formannskapet 

Høring og offentlig ettersyn av 
forslag til planprogram  

24.01.2012 – 12.03.2012 RK 

Møter i Styringsgruppa for 
«Kunnskapspark Ringerike» og 
i Stedsutviklingsgruppa  

Vår og sommer  2012 Ringerike Utvikling 

Fastsettelse av planprogram Desember 2012 HMA 
Formannskapet 

Førstegangsbehandling av 
planforslag 

3. kvartal 2013 HMA 
Formannskapet 

Høring og offentlig ettersyn av 
planforslag 

6 uker  RK 

Åpent møte I høringsperioden RK i samarbeid 
med partene  

2. gangsbehandling  1. kvartal 2014 HMA 
Formannskapet 
Kommunestyret 

RK= Ringerike kommune 
HMA = Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 

 
 

11. Organisering av arbeidet 
Forslagsstiller/ eier av kommunedelplanen: Ringerike kommune 
Planmyndighet: Ringerike kommune 
Ansvarlig myndighet konsekvensutredning: Ringerike kommune 
Regionale myndigheter med innsigelsesrett: Statens vegvesen, Fylkesmannen i Buskerud, 
Fylkeskommunen i Buskerud, NVE, nabokommuner, Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (tilfluktsrom), Riksantikvaren m.fl.  

 
Høgskolen i Buskerud har i samarbeid med Ringerike Utvikling opprettet et prosjekt 
“Kunnskapspark Ringerike” med en egen undergruppe “Stedsutviklingsgruppa”.  
Stedsutviklingsgruppa er en av tre grupper underlagt arbeidet med Kunnskapspark Ringerike.   
Prosjektgruppen er referansegruppe for områderegulering av Kunnskapspark Ringerike 
Prosjektgruppen rapporterer til styringsgruppen i prosjektet Kunnskapsparken Ringerike 
 



 
12. Samråds- og medvirkningsprosess 

Regelverket om konsekvensutredninger sikrer at man i store og viktige plansaker får en bred 
medvirkning i hele planprosessen. Gjennom høring av planprogrammet gis det anledning til å 
påvirke hvilke spørsmål som er viktige og bør utredes. I den videre saksgang hvor det 
endelige planforslaget med tilhørende konsekvensutredning (områdeplanen) skal behandles 
administrativt og politisk, vil det også være en åpen prosess, som i andre saker etter plan- og 
bygningsloven.  
Grunneierne og naboer som berøres av planarbeidet i området skal gis gode muligheter for 
informasjon og medvirkning.  
 
Grunneiere er forhåndsvarslet om at mulighetsstudie var i gang i sommer og at formell 
oppstart av en områdeplan skal igangsettes utpå høsten 2011. 
Studenter og deres organisasjoner skal sikres deltakelse i planprosessen. 
I tillegg vil vi sikre medvirkning fra barn og unge i Hønefoss i samråd med representant for 
barn og unge. Og krav om universell utforming og helse i plan vil planavdelingen i samråd 
med miljørettet helsevern og barnerepresentant finne en hensiktsmessig samarbeidsform. 
Tekniske tjenester og Hønefoss fjernvarme skal rådføres før endelig planforslag er utarbeidet. 
 
Det tas sikte på et offentlig informasjonsmøte en gang under utarbeiding av forslag til 
områdereguleringsplan. 

 
 
 

13. Forslag til områdeavgrensning  
Etter høringsfasen er områdeavgrensningen noe justert.  
I øst og nord/øst vil områdereguleringen grense inn mot kommunedelplan for Krakstadmarka. 
Her må disse to grensene samordnes etter hvert som planprosessene ferdigstilles.  
 
Se planavgrensningen på neste side. 
 



 
 
Forslag til planavgrensning for områdereguleringsplan Kunnskapspark Ringerike. 
 
 


