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1.

Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet

a.

Bakgrunn for planarbeidet- historikk
Eiendommen ligger langs nordsiden av Randselva og er i dag bebygd med en enebolig.
Boligen er i dårlig forfatning og er ikke bebodd. Eiendommens har en svært
sentrumsnær beliggenhet, samtidig som utnyttelsen av tomten er lav. Tomtens
sentrumsnære beliggenhet, tomtens lave utnyttelse og tomtekvaliteter, gjør at tomten
anses å være egnet for fortetting. En fortetting som ønsket krever ny detaljplan.

b.

Hovedintensjonen i planen
Eiendommen er i dag bebygd med en enebolig som planlegges revet.
Hensikten med detaljplanen er å tilrettelegge for fortetting i et sentrumsnært område
med 3 eneboliger. Kantvegetasjon langs elva sikres og allmennhetens rett til å gå langs
elvekanten ivaretas.

c.

Forslag til planavgrensning

d.

Eiendomsforhold
Tomten eies av siv.ing MNIF Jan Solberg.

e.

Tiltakshaver(e)/ konsulent
Tiltakshaver:

Hole Utbyggings- og Eiendomsselskap AS
v/Jan Solberg Fossveien 5, 3510 Hønefoss
Tel.:900 13 344.

Konsulent:

Link arkitektur AS
v/Oddveig Foss,
Elveveien 81, 1326 Lysaker,
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Tel.: 67 12 43 11/91 76 46 31.

2. Dagens situasjon
a.

Eksisterende bebyggelse og anlegg
Planområdet ligger i nordre bydel i Hønefoss og inngår i et eksisterende boligområde
beliggende langs elva Randselva. Tomta er i dag bebygd med en enebolig og carport som er i
meget dårlig forfatning.

Bebyggelsesstruktur:
Bebyggelsen i denne delen av Ullerålsgate er hovedsakelig boliger. Bebyggelsesstrukturen
langs nordsiden av Ullerålsgata har stor variasjon og fremstår som en
usammenhengende/uensartet bebyggelsesstruktur, fra frittliggende eneboliger med stor hage
mot gaten, boliger med forhager og gjerder mot gata og næringsbygg med asfaltflater for
parkering mot gata. På sørsiden av Ulleråsgata er det med ensartet bebyggelsesstruktur mot
Ullerålsgate ved at boligene har en tydelig organisering langs gaterommet der de fleste boligene
ligger med fasadelivet i grensen mot gata. Dette bidrar til en oppstramming og urbanisering av
gaterommet. Bebyggelsen er delvis sammenhengende, delvis står boligene enkeltvis og gir
siktlinjer fra gata ut til elvelandskapet.
Felles for bebyggelsesstrukturen på begge sider av gata, er at bebyggelsen har sin
hovedhenvendelse mot gata.
For bebyggelsen sør for Ullerålsgate betyr det for enkelte boliger at en vender ryggen til
Randselva, mens andre boliger også har henvendelse mot elva.

Bebyggelsesstrukturen i området

Volum, høyder og arkitektonisk uttrykk:
Boligene langs Ullerålsgate er svært forskjellige mht. antall etasjer, takform, voluoppbygging
og stilart, og området er preget av at det er bygd ut over tid. Høydene varierer fra 1 etg. +
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saltak til 2 etasjer + underetasje + saltak., og takformene varierer fra saltak, valmet tak til
mansardtak, og takvinkelen er varierer også. Bebyggelsen nærmes Hønengata har flatt tak. Det
er også stor variasjon i materialbruk; mur/tegl, pussede flater, plater, stående og liggende panel.

Bebyggelsen vis-a-vis planområdet

Ullerålsgata øst for planområdet
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Ullerålsgate øst for planområdet. Ullerålsgate 11 til høyre (hvitt hus skal rives)
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Fra Ullerålsgate 11 sett vestover

b.

Samferdsel og teknisk infrastruktur
Tomta har i dag direkte atkomst fra Ullerålsgate. Det er opparbeidet et smalt fortau langs deler
av Ullerålsgata, men langs planområdet er fortau ikke opparbeidet.
Det er opparbeidet fortau langs Versterngata og Hønengata frem til Hønefoss barneskole, og
der Ullerålsgate munner ut i Hønengata, er det også opparbeidet egen gangvei fram til skolen.
Parkering i boligområdet langs Ullerålsgate skjer delvis på egen eiendom, delvis i gaterommet.
Det er brannkum i Ullerålsgata like ved planområdet.

c.

Grønnstruktur/ vegetasjonstyper
Det er frodig og variert vegetasjon kantvegetasjon langs elva. Skråningen ned til elva er bratt
og lite tilgjengelig. Elveskråningen inngår i de private boligtomtene, og pga.
eiendomsstrukturen er arealene langs elva privatiserte.
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Planområdet

d.

Vann og vassdrag, strandsone m.v
Planområdet grenser til Randselva. Randselva danner meandersvinger og planområdet
ligger i en yttersving. Arealet nærmest elva består av en kombinasjon av opparbeidet
hageareal og naturlig kantvegetasjon. Elvekanten er vanskelig tilgjengelig, og det er
ikke tilrettelagt for tilgjengelighet for allmennheten langs elva i dag.

Planområdet

e.

Landskap/ landskapskarakter
Planområdet ligger i overgangen mellom det flate urbane bylandskapet i nordre bydel og i
hellingen ned mot det blågrønne landskapsrommet langs Randselva. Tomta har fjernvirkning
sett fra landskapsrommet rundt Randselva.
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Oversiktsbilde

f.

Topografi, høyde, helning/ retning
Tomta består av et flatt parti mot Ullerålsgata og en sørvendt skråning med mot elva. Tomta har
gode boligkvaliteter mht. sol og utsikt. Høydeforskjell mellom elva og det flate partiet er på ca.
10 m.

g.

Grunnforhold og flomfare
Se pkt. 4g.

h.

Sol-/ vindforhold, lokalklima
Planområdet er sørvendt og har gode solforhold. St. Hanshaugen, i vest begrenser kveldssola
noe vår, høst og vinter. Pga. beliggenheten langs elva, vil kaldluftsdrag langs elva kunne bli
merkbart vinters tid, samtidig som drenasjen bidrar til utlufting/god luftkvalitet.

i.

Miljøforhold (jord, luft, vann, støy)
Planområdet ligger i en boliggate med svært begrenset trafikk.
Tomta har vært benyttet til boligtomt, og det er derfor lite trolig at det foreligger
jordforurensning på tomta.

j.

Kulturminner
Iht. Riksantikvarens nettsted askeladden.ra.no er det ingen registrerte kulurminner i eller i
nærheten av planområdet.

k.

Lekeplasser
Nærmeste lekeplass er på Holttangen sørøst for planområdet, ca. 500 m fra planområdet.

l.

Dyre og planteliv
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I Direktoratet for naturforvaltnings naturbasekart, (artsforekomst og naturtype) er
Randselva registrert som beiteområde for stokkand vinters tid (merket med mørkegrønn skravur
på kart over). Artforekomsten og elva er vektet som ”viktig” og av nasjonal interesse.

m.

Nærhet til kollektivtrafikk
Hønefoss busstasjon og jernbanestasjon ligger ca. 1 km i luftlinje fra planområdet.

3. Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer
a.

Rikspolitiske retningslinjer (RPR)
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (1995)
Retningslinjen stiller bl.a. krav til at det skal tilrettelegges arealer for barn og unge, og at disse
arealene skal være skjermet for støy, luftforurensing og trafikkfare.
Utearealer for barn og unge er ivaretatt innenfor tomta. Utearealene er skjermet for støy,
luftforurensning og trafikkfare. Lekeplass/balløkker for større barn ivaretas på arealer på
Holttangen og Hønefoss skole.
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (1993)
Retningslinjen gir planmessige føringer som tilsier at det skal tas sikte på å begrense biltrafikk
ved å prioritere utbygging med høy arealutnyttelse innenfor byggesonen og å legge til rette for
god tilgjengelighet for kollektive reisemidler.
Foreslått fortetting i umiddelbar nærhet til sentrumssonen er i tråd med ovennevnte RPR ved at
forslaget bidrar til å begrense transportbehovet.
b. Nasjonal transportplan 2006- 2015 (se www.ntp.dep.no)
Planforslaget har ingen konsekvenser i forhold til Nasjonal transportplan.
c. Stortingsmelding nr. 29
I Stortingsmeldingen fremgår det bl.a. at i byer og tettbygde områder skal det legges større vekt
på å utvikle et miljøvennlig utbyggingsmønster og transportsystem, med sikring av grønne
områder. Byutviklingen må legge til rette for at kollektivtransporten kan ta en større andel av
transportarbeidet. Boligbygging må i større grad finne sted innenfor allerede bebygde områder.
Kvalitet i bebyggelse, utemiljø og stedsforming må sikres og sammen med lokale tjenester og
aktiviteter danne ramme for et godt hverdagsliv og oppvekstmiljø.
Planforslaget ivaretar alle disse målsettingene:
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Fortetting i sentrumssonen reduserer transportbehovet
Planen legger til rette for at allmennheten kan ferdes langs elva
Planlagt bebyggelse vil ha høy arkitektonisk kvalitet
Ny bebyggelse vil bidra til en oppgradering av eiendommen.

Universell utforming
Iht. TEK §§ 12-2 og 12-3 er det ikke krav om heis i småhus med én boenhet. Der det ikke er
krav om heis etter § 12-3 er det etter § 12.2 ikke krav om at boenheten skal ha alle
hovedfunksjoner på inngangsplanet
Det er ønske om å bygge 3 små eneboliger over 3 etasjer på tomta. Ønsket boligstruktur med 3
eneboliger gir en for liten boligflate i 1. etg. til at alle hovedfunksjonene kan ligge på
inngangsplanet slik at boligen kan få universell utforming.
Av hensyn til elvelandskapet bør det gjøres minst mulig terrenginngrep, og de private
utearealene på bakkeplan vil derfor ikke være universelt utformet.

e.

Fylkesdelplan for byggegrenser og avkjørsler
Ullerålsgate er en kommunal vei og omfattes derfor ikke av denne fylkesplanen.

f.

Kommuneplan for Ringerike

Iht. kommuneplanen for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 30.08.07 skal hovedtyngden
av boligutvikling skje i Hønefoss.
Nordre del av eiendommen er avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel, mens arealet ned mot
elva er avsatt til friområde/grøntareal som inngår i et sammenhengende grøntbelte langs elva.
Kommuneplanen inneholder bestemmelser om at det i nye boligområder skal avsettes min. 25
m² pr. bolig til felles lekeplass (sandlekeplass, nærlekeplass og strøkslekeplass) og at ved
fortatteing ig innpassing av nye boliger i sentrum kan det dispenseres fra kravet.
I § 5 i bestemmelser til kommuneplanens arealdel fremgår det at i byggeområder innenfor
100m belte tillates ikke utbygging med mindre de inngår i reguleringsplan, jfr. PBL § 20-4, 2.
ledd.
Iht. § 10.7 skal det ikke etableres ny bebyggelse langs vassdrag lavere enn nivået for en 200
årsflom, med mindre det etableres flomsikring.
Planområdet ligger nærmere elva enn 100 m, men tomta er avsatt til byggeområde i
kommuneplanen, og byggegrense mot elva er foreslått lagt i kommuneplanens
formålsgrense for bolig, slik at nye boliger vil ligge innenfor byggeområdet i
kommuneplanen.
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Boligenes private uteareal dekkes på takterrasse og på bakkeplan sørsiden av
boligene. Nærheten til Hønefoss barneskole og Holttangen dekker behovet for
lekearealer og ballbaner for større barn.
g.

Gjeldende reguleringsplan
Arealet inngår i reguleringsplan for Hønefoss, stadfestet 18.02.56, sone 4, der det tillates
bebyggelse på inntil ¼-del av tomtens totale areal. 2 etasjer eller maks gesimshøyde på 8 m.
Gjeldende reguleringsplan foreslås opphevet og erstattet med foreliggende forslag til
reguleringsplanen for planområdet.

h.

Grønn plakat
Planområdet er angitt med stor/meget stor verdi. Elvearealet er angitt som viktig for fugl.

i.

Kommunedelplan for gående og syklende
Planområdet omfattes ikke av tiltak i Kommunedelplan for gående og syklende, men
planforslaget legger opp til fortau langs planområdet.

4. Hovedinnhold i planen
a.

Bebyggelse og anlegg (valg av bygningstype, antall, bygningsstruktur, funksjoner,
kvalitet)
Det foreslås innpassing av 3 eneboliger med et samlet bebygd areal på 275 m² og et
samlet bruksareal på 685 m². Det er stilt krav om samlet byggesøknad for alle 3
boligene.
Boligene foreslås i 2 etasjer mot Ullerålsgata og underetasje for sikre god
terrengtilpasning mot elveskråningen.
Eneboligene er lagt i eiendomgrense mot Ullerålsgata, på linje med eksisterende boliger
mht. byggeavstand til elva (13,5-21 m fra Randselva iht. kart).
Bygninger og evt. murer og markterrasser skal plasseres innenfor byggegrense. Trapper
ned fra hver enkelt bolig ned til elva (jfr. § 4.1) kan ligge utenfor byggegrense.
Eneboligenes hovedbygningskropp skal ha en intern avstand på min 2,5 m. Avstand
mellom garasjebygg og nærmeste bolig skal være på min 1m.
Illustrasjonsprosjektet viser at enebolig vest i planområdet er lagt langs med
Ullerålsgata. (Denne har et bebygd areal på 99,5 m² og et bruksareal på 242 m²) mens de
2 andre boligene er lagt på tvers av terrenget. (Disse har hver et bebygd areal på 87,5 m²
og et bruksareal på 221,3 m²). Illustrasjonsprosjektet viser at hver enebolig har
carport/garasje for 2 biler.

Uteoppholdsarealer
Uteoppholdsarealer foreslås delvis på terreng mot sør, delvis på sørøstvendt veranda og
takterrasse. Også arealer som inngår i kommuneplanens arealdel som friluftsområde,
inngår i utearealberegningen. Disse arealene relativt bratte og det er derfor lagt vekt på å
etablere gode balkonger og takterrasser i tillegg. Takterrasser sikrer også gode
solforhold på ettermiddagstid/kveldstid.
Bygg A
Bygg B
Bygg C
Takterrasse
24,6
27,0
27,0
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9,6
19,3

14,9
10,7

14,9
34,8

264,1

201

145

317,6 m²

253,6 m²

221,7 m²

Planforslaget foreslår nye tomtegrenser med inndeling i 3 eneboligtomter med arealer på
henholdsvis ca. 437 m².333 m² og 340 m².
b.

Estetikk,
Det foreslås et tidstypisk arkitektonisk uttrykk, med bl.a. falte tak, slik det fremgår av
vedlagte illustrasjonsprosjekt. Bebyggelsen er tenkt oppført i mur/puss som
hovedmateriale.
Da det er et mål å sikre god utnyttelse på en så sentrumsnær tomt, har boligene interne
avstander på mindre enn 8 m. Avstander til nabobebyggelse er også mindre enn8 m.
Brannhensyn internt og i forhold til tilgrensende nabo i øst, sikres ved at østfasadene er
tilnærmet tette, mens boligene åpner seg mot sør og vest.
Tilstøtende gavlfasade på nabobygg på gnr. 317 bnr. 12 skal oppgraderes med
tilsvarende fasadematerialer som nabobyggets fasade mot Ullerålsgate. Dette skal være
ferdigstilt før det gis brukstillatelse for nye boliger.

c.

Samferdsel og teknisk infrastruktur
Det foreslås direkte avkjørsler fra Ullerålsgata for alle de 3 boligene
Se nedenfor vedr. fortausløsning langs Ullerålsgate.

d.

Skolevei, gangvei til idrettsanlegg
På grunnlag av uttalelse fra Ringerike kommune ved oppstart av planarbeidet, er det
ikke vist fortau langs eiendommen i planen, men forslagsstiller/grunneier har som del av
planarbeidet bekostet prosjektering av nytt fortau langs Ullerålsgate med sikte på at
kommunen både regulerer og opparbeider dette fortauet. Dette vil bl.a. gi en mer
trafikksikker skolevei og gangatkomst bl.a. til lekeplass/balløkke på Holttangen. Det er i
dag skiltet 30-sone i området.
Planen stiller krav til 2 parkeringsplasser pr. boenhet, iht. forskrift for Ringerike
kommune (ikrafttredelse 12.11.2012)

e.

Grønnstruktur/ ”vegetasjonstypevalg”
Areal avsatt til friområde i kommuneplanens arealdel foreslås å inngå som en del av
boligtomtene, men gjennom regulering til ”hensynssone Grøntstruktur” sikres det at
kantvegetasjonen langs elva opprettholdes. Det stilles krav om at ved evt. nyplanting
skal det plantes stedegen vegetasjon.

f.

Vann og vassdrag (byggeforbudssone, bruk av strandsone)
Foreslått byggegrense/bebyggelse ligger i grense mellom byggeområde og
friområde/grøntområde i kommuneplanens arealdel. Det forutsette at areal avsatt til
grøntområde kan benyttes som uteareal for boligene. Med unntak av etablering av
sti/trapp fra boligene og ned til elva, tillates ingen konstruksjoner i denne sonen.
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Nærheten til elven tilsier at det må være anledning til å sette opp gjerde i overkant av planlagt
sti.

Elvekanten gjøres tilgjengelig for allmennheten, ref. pkt 4 k nedenfor.
Bestemmelsene sikrer at det ikke tillates tiltak innenfor naturområde i sjø og vassdrag
(Randselva).
g.

Terrengbehandling, landskapsforming
Boligenes utstrekning, plassering på tomta og innpassing av underetasje, gir svært god
terrengtilpasning på tomta For å få til en liten flat uteplass på hver eneboligeiendom,
viser illustrasjonsprosjektet en mindre støttemur i grensen mot hensynssonen mot elva.
Utover dette vil det ikke bli behov for utfyllinger mot elva.

h.

Samfunnssikkerhet (skred/ ras, flom)
Flomfare:
NVE Flomsonekart Delprosjekt Hønefoss (rapport nr 7/2003) har utarbeidet
flomsonekart for Storelva fra Hønefoss sentrum til Busund bru/Sandsætra. Prosjektet
omfatter ikke Randselva, men det er angitt at for områdene som ligger utenfor
flomsonekartet, gjelder flomhøyder angitt for tverrprofil i elva og flomhøyder gjeldende
for Tyrifjorden.
NVE har i uttalelse til reguleringsvarselet angitt at ny bebyggelse som hovedregel skal
plasseres sikkert mot en 200-årsflom.
Beregnet maks. vannstandshøyde på nærmeste profil (34) til Ullerålsgata ved 200 års
flom er kote + 69,8 iht. NVE sitt flomsonekart.
Høyde på gulv underetasje = ca kote + 73.6.
Dvs. at laveste gulv i bygningene ligger over 3,5 m over 200 års flommen.
Geoteknikk:
Eksisterende bygg på eiendommen er besiktiget av Rådgivende Ing. Bygg og
Geotekniker og eiendommen har ingen setningsskader, nabobygg har heller ingen
synlige setningsskader.
Planlagt utbygging vil totalt sett medføre en avlastning av grunnen og på grunnlag av
foreliggende informasjon, er det ingen grunn til at utbyggingen vil medføre geotekniske
problemer.
Utbygger vil likevel i forbindelse med reguleringsarbeidet få gjennomført grunnboringer
og geotekniske undersøkelser på eiendommen. Firma Multiconsult as vil gjennomføre
undersøkelsene, og rapport fra firmaet vil bli fremlagt så snart denne er klar, men
undersøkelsene vil av praktiske årsaker ikke bli gjennomført før i mai 2012.
Det foreslås derfor at reguleringssaken 1.-gangs behandles uten at geoteknis rapport
foreligger og den blir tillagt saken før 2. gangs-behandling.

i.

Klimatilpasning
Det er i reguleringsplanen stilt krav om tilrettelegging av vannbåren varme.
Avrenning vil skje på egen grunn og vil ikke belaste offentlig ledningsanlegg.
Utredning vedr. geoteknikk vil utrede forholdet mellom økt nedbør og grunnforhold på
tomta/evt. økt fare for utglidning.
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Forurensning og miljøtilpasning/ funksjons- og kvalitetskrav til bygninger; anlegg
og utearealer
Støy:
HUES AS har utført støyanalyse for planlagte tiltak. Fasadene nærmest Ullerålsgata
overskrider grenseverdiene iht. T-1442, mens fasadene og utearealene mot elva ligger
godt under grenseverdiene. Støyskjerm mot Ullerålsgate for å skjerme fasadene mot
Ullerålsgate er ikke ønskelig.
Det er ikke behov for ekstra støytiltak i forhold til innendørs støynivå. HUES AS mener
at krav til uteareal kan dekkes på sørsiden av bebyggelsen og at det derfor ikke er
nødvendig å støyskjerme takterrassen.
Forurensning i forhold til elva:
Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at overvann skal håndteres på egen
grunn og at det i igangsettingssøknaden skal redegjøres for tiltak for å minske
forurensningsfaren i forhold til elva i anleggsperioden.

k.

Biologisk mangfold
Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at innenfor hensynssone Grønstruktur
skal eksisterende stedegen kantvegetasjon bevares. Ved nyplanting skal den stedegne
kantvegetasjonen forsterkes.

l.

Helse og fritid (friluftsliv)
Planen legger opp til at det innenfor ”hensynssone Grøntstruktur”kan opparbeides en
gangsti langs elva som skal være tilgjengelig for allmennheten.
Planområdet ligger med kort gangavstand til Hønefoss skole, og utearealene/ballbanene
på skolen kan derfor benyttes av større barn.

m.

Kulturminner/ kulturmiljø
Tiltaket berøres ikke av kulturminneverdier.

n.

Universell utforming
Se punkt 3 d over.

o.

Sol- og skyyggeforhold
Boligene er sydvendte og sol- og skyggediagrammene viser at boligene vil få gode
solforhold både i forhold til sol på fasade og sol på uteareal mot elva og på takterrasse.
St. Hanshaugen vest for planområdet er ikke lagt inn i sol- og skyggeberegningene.
Denne høyden vil kunne påvirke solforholdene vinter, vår og høst, men mest sannsynlig
ikke sommers tid.

5. Virkninger av planen
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a.

Byutvikling
Planforslaget bidrar til måloppnåelse av kommuneplanens føringer om at
hovedtyngden av boligutviklingen skal skje i Hønefoss sentrum.

b.

Byform/bebyggelsesstruktur/forholdet til tilliggende bebyggelse/
landskapsvirkning/grøntstruktur
Enebolig har en grunnflate og et volum som er godt tilpasset høyder og målestokk i
tilgrensende bebyggelse. (Se vedlagte snitt og oppriss). Mellom bebyggelsen etableres
siktlinjer som gjør at den visuelle kontakten mellom Ullerålsgate og elvelandskapet
sikres.
Foreslått bebyggelsesstruktur der boligene legges i eiendomsgrense mot gata er i tråd
med eksisterende bebyggelsesmønster og forsterker Ullerålsgate som gaterom.
Bebyggelsen vil ha landskapsvirkning(nærvirkning) sett fra elverommet, fra broen i sør
og fra motsatt side av elva. De nye boligene har volumer og høyder som glir godt inn i
bebyggelsen langs elva. Boligene har hovedhenvendelse mot elverommet og
eksisterende kantvegetasjon er sikret. Til sammen gjør dette at boligene vil ha en
begrenset landskapsvirkning og vil bli et positivt element i landskapsrommet.

Skisse til ny bebyggelse, sett fra elvekanten.
Illustrasjonsprosjektets tidstypiske uttrykk er tenkt videreført i byggesaken. Som det
fremgår av kap 2, består tilliggende bebyggelse av svært sammensatt bebyggelse mht.
høyder, volum, takform og arkitektonisk uttrykk. Forslagsstiller mener at lite
homogenitet i eksisterende bebyggelse åpner for at ny bebyggelse kan ha et mer
tidstypisk uttrykk. Bebyggelsens flate tak begrenser også byggets høyde og åpner for
utearealer på taket.
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c.

Sol- og skyggeforhold – konsekvenser for tilliggende bebyggelse
Utbyggingen vil ikke ha konsekvenser for sol- og skyggeforhold for bebyggelsen nord
for Ullerålsgate, med unntak av tidlig morgen ved vår- og høstjevndøgn. Del av
eneboligtomt i Ullerålsgate 11 B vil få noe skygge på kveldstid, men store deler av
den sørvendte tomta vil fortsatt ha ettermiddagssol både ved midtsommer og
jevndøgn.

d.

Trafikale konsekvenser og trafikksikkerhet
Trafikkøkningen som genereres av økning fra 1 til 3 boenheter (Utvidelse fra dagens del
av tomannsbolig til 3 eneboliger) gir ingen merkbare trafikale konsekvenser. Det er i
dag delvis etablert fortau langs Ullerålsgate, men trafikksikkerheten vil bli forbedret når
kommunen gjennomfører fortau i Ullerålsgate som er prosjektert av forslagsstiller.

e.

Konsekvenser for friluftsliv/ferdsel langs elva
Planen tilrettelegger for allment tilgjengelig sti langs eiendomsgrense mot elva, men det
antas at det vil bli svært begrenset bruk av stien før det blir etablert et sammenhengende
stisystem langs elva. Det forutsettes at utomhusplanen gjør rede for hvordan elvestien
kan anlegges uten at stien kommer i konflikt med boligenes uteareal og vice versa.

f.

Biologisk mangfold, naturverdier i og langs elva, naturmangfoldsloven
Bestemmelsene innenfor hensynssonen Grønnstruktur varetar at kantvegetasjonen langs
elva opprettholdes. Reguleringsplanen tilrettelegger ikke for tiltak i elva, med unntak av
gangsti langs elva.
Randselva er beiteområde for stokkand vinters tid. Stokkand er en av de vanligste
andeartene, og er en lite sky art som ikke blir spesielt negativt påvirket av menneskelig
aktivitet (stokkender finnes i dammer og bekker/elver i de fleste byer). Den mest
kritiske faren er eggelegging/ruging og de første leveukene til ungene, da vil endene
være litt mer for seg selv.
(Det er også tillatt å jakte på stokkand).
Dette området er viktig om vinteren siden fuglene er avhengig av åpent vann. I den
perioden er menneskelig aktivitet en fordel for arten siden det er vanlig å fôre fugl. Dette
kan øke vinteroverlevelsen. I denne perioden ser det ikke ut som ender blir
skremt/negativt påvirket av mennesker. (Det kryr for eksempel av stokkender i
Akerselva om vinteren like ved mye brukte stier.) Hunder bør holdes i bånd.
Planen vil derfor ikke ha negative konsekvenser for plante- og dyreliv i og langs elva,
for eksempel i forhold til stokkandbestanden.

g.

Konsekvenser for barn og unge
Barn og unges interesser er ivaretatt i planen både mht. tilgang til utearealer og
trafikksikkerhet. Se pkt. 3a, 3f, 4c og 5c ovenfor.

h.

Skolekapasitet, barnehagetilhørighet
Etablering av 3 nye eneboliger vil ikke ha konsekvenser for skole- og
barnehagekapasitet.

i.

Oppsummering av ROS-analyse
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Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget, dvs. at
risikobildet i all hovedsak er uendret i forhold til dagens situasjon.
De viktigste uønskete hendelsene for planen vil være
• Trafikkulykke i tilknytning til inn- og utkjøring til eiendommene (ulykke mellom bil
og gående/syklende).
• Overvann/lekkasjer i VA-ledninger som gir uønsket avrenning/forurensning ut i
Randselva.
• Ulykker i anleggsfasen som involverer barn i nærområdet
• Fare for jordras som følge av stor nedbør mm – avklares i egen utredning.
Risikoreduserende tiltak
For å hindre ulykke med barn på anleggsområdet, må området inngjerdes og ellers være godt
sikret etter arbeidstid.
For å hindre avrenning i Randselva er det i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at
overvann skal håndteres på egen grunn, og at det sammen med søknad om
igangsettingstillatelse skal fremlegges forslag til tiltak for å hindre avrenning til elva under
anleggsperioden.

6. Varsel oppstart av planarbeid og innkomne forhåndsuttalelser
Oppstart av planarbeid ble kunngjort i Ringerike blad 05.12.2011. Planarbeidet ble også
kunngjort på kommunens nettside. Brev til naboer og offentlige instanser ble sendt sammen
dag. Frist for uttalelser ble satt til 04.01.2012.
Forslagsstiller har mottatt følgende uttalelser
1. Statens vegvesen
datert 03.01.2012
2. Fylkesmannen i Buskerud
datert 23.12.2011
3. NVE
datert 03.01.2012
4. Ringerike kommune som miljøvernmyndighet/forurensningsmyndighet
5. Ringerike kommune vedr. fortau og vann og avløp.
6. Odd Palerud (Ullerålsgate 11 B),
Asbjørn Gomnes og Tom Pettersen
datert 28.12.2011
Statens vegvesen
Statens vegvesen mener at det er viktig at nye byggeområder blir vurdert i en større
sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Det forutsettes at
reguleringsplanen utarbeides i samsvar med kommuneplanens arealdel. Forholdet til
kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares.
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Dersom tiltak i planen medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- eller
fylkesveger, må dette avklares i planarbeidet.
Forslagsstillers kommentar:
Forslag om 3 nye eneboliger er iht. gjeldende kommuneplan. Tomtens sentrale
beliggenhet i forhold til offentlig kommunikasjon og sosial infrastruktur og service, og
foreslått utnyttelse, gjør at planen er i tråd med RPR for samordnet areal- og
transportplanlegging. Trafikksikkerhet for myke trafikanter er ivaretatt gjennom
prosjektering av fortau i tråd med innspill fra Ringerike kommune.
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen etterspør støyutredning i tråd med MD´s retningslinje T-1442. Ivaretakelse av
støy må sikres gjennom reguleringsbestemmelsene med krav til dokumentasjon av
støyforholdene i rammesøknaden/rekkefølgebestemmelser for gjennomføring av evt.
støytiltak.
RPR for barn og unges interesser må legges til grunn, med bla. tilstrekkelig lekeareal for barn
i alle aldre. Evt. arealmessig erstatning må vurderes dersom omdisponering av areal egnet for
lek fører til at behov for lekeareal ikke blir oppfylt.
En vurdering av lekemuligheter i planområdet og i nærområdet skal følge planforslaget, og
tilstrekkelig areal for lek skal sikres i planen. Skolevei for barn skal vurderes ut fra behov for
trafikksikkerhetstiltak.
Fylkesmannen viser til St.meld 26 Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand og § 1-8 i
PBL og Fylkesmannen forutsetter at utbyggingen bergrenses til byggeområdet, at grøntbeltet
med naturlig vegetasjon langs elva ivaretas og at utbyggingen ikke må føre til en privatisering
av friområdet og strandsonen. Fylkesmannen stiller spørsmål ved om det er mulig å etablere 3
eneboliger uten at grøntområdet blir uheldig berørt.
Som en del av planarbeidet må det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for
offentlig beslutningstaking i naturmangfoldslovens §§ 8-12 er vurdert og fulgt opp.
Estetiske og landskapsmessige forhold må ivaretas.
Behov for tilrettelegging for å sikre god tilgjengelighet til ulike servicetilbud og
kollektivtilbud vurderes for å bla. ivareta RPR for samordnet areal- og transportplanlegging.
Fylkesmannen ber om at miljøvennlige energiløsninger blir utredet, og at det stilles krav om at
det skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme.
Fylkesmannen minner om prinsippene for universell utforming.
Forslagsstillers kommentar:
Utført støyutredning er vedlagt planforslaget. Boligenes uteareal mot elva vil være
skjermet for støy. Det stilles krav i reguleringsbestemmelsene om at evt. lokale
støytiltak for eksempel skjerming av takterrasse skal dokumenteres nærmere i
rammesøknaden og at deg kan etableres balansert ventilasjon for å støyskjerme
soverom.
Elvekanten består i dag av en kombinasjon av naturlig kantvegetasjon langs Randselva
og opparbeidet hage. Arealet som i kommuneplanen er avsatt til grøntområde vil
opprettholdes i all hovedsak som i dag slik at kantvegetasjonen bevares. Det foreslås
ingen tiltak i elva. Forslagsstiller mener derfor at hensynet bak naturmangfoldsloven er
ivaretatt i planen.
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Det er i tegninger og beskrivelser redegjort for at estetiske og landskapsmessige
forhold er godt i varetatt i planforslaget.
Fremtidig etablering av fortau langs planområdet bidrar til bedre tilrettelegging for
myke trafikanter til service/kollektivnettet.
Planområdet ligger innenfor Hønefoss Fjernvarme sitt konsesjonsområde, og det
legges opp til vannbåren varme.
TEK 10 legges til grunn ved planleggingen og gjennomføring av byggesakene, der i
gjennom også kravene til UU. Egne bestemmelser om UU anses derfor ikke
hensiktsmessig.
NVE
Det må gjøres en vurdering av om planområdet er flomutsatt og om det er fare for
erosjon/skred langs elvekanten.
Det er i Ringerike kommune mange soner der det er påvist fare for kvikkleiresand, og det
anbefales at det gjøres en geoteknisk vurdering av området.
Reell fare for flom, erosjon og jordskrev må vurderes og ivaretas i planen, og det vises til
NVE sine retningslinjer (2/2011) ”Flaum og skredfare i arealplaner” med vedleggene veileder
for utredning av kvikkleireskredfare ”Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på
kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper” og veileder for utredning av
skredfare i bratt terreng ”Kartlegging og vurdering av skredfare i arealplaner”.
Sikkerhetsnivå for ny bebyggelse i forhold til flom, erosjon og skredfare er gitt i TEK 10 §§ 72 og 7-3- Ny bebyggelse skal som hovedregel plasseres sikkert mot en 200-årsflom. Ny
bebyggelse skal plasseres slik at sannsynligheten for skred er mindre enn 1/1000. For alle nye
byggeområder må det vurderes om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan utløse skred
i planområdet eller om planområdet kan bli utsatt for skred som utløses utenfor planområdet.
Plandokumentene må tydelig vise hvordan skred, flom og annen vassdragsrelatert fare er
vurdert, og flom- og skredutsatte områder må avmekres på plankartet som hensynssoner og
det må utarbeides bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for bygging.

Forslagsstillers kommentar:
Se pkt 4 h ovenfor.

Uttalelse fra Ringerike kommune som miljøvernmyndighet/forurensningsmyndighet
Forurensnings/miljøvernmyndigheten stiller seg i utgangspunktet svært positiv til en fornyelse
av bebyggelsen langs vannveiene i byen.
Ved nye reguleringsplaner åpner det seg muligheter for å forskjønne og tilgjengeliggjøre
området og det er derfor viktig å sikre muligheten til allmenn ferdsel langs elvekanten samt
være obs på en estetisk utforming på boligene både fra land og fra vann.
Det gås ut ifra at boligene skal tilkobles offentlig vann og kloakk. Tilstand på eksisterende
stikkledninger må undersøkes.
Eiendommene ligger svært nærme elvekanten og det bør stilles krav i forhold til å minske
forurensningsfaren i anleggsperioden.
Det bør vurderes energieffektive løsninger på boligene.
Forslagsstillers kommentar:
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Reguleringsbestemmelsene sikrer allmennhetens tilgjengelighet på planlagt sti langs
elva innenfor hensynssone grøntstruktur.
Nybyggene vil knytte seg til VA-anlegget i Ullerålsgt og eksisterende avløpsanlegg vil
bli sanert på forskriftsmessig måte.
Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at det i IG-søknaden skal redegjøres
for tiltak for å minske forurensningsfaren i forhold til elva i anleggsperioden.
Innspill fra Ringerike kommune vedr. fortau og vann og avløp.
VANN OG AVLØP

•

Vann og spillvann for tre boliger kan tilknyttes kommunens kummer i Ullerålsgata. Det vil si
spillvann fra boligene samles i PVC kum på egen eiendom før spillvannet tilknyttes
kommunens spillvannskum 5721. Tilsvarende må en felles vannledning for tre boliger
tilknyttes brannvannskum 5719 i Ullerålsgata. Maks slangeutlegg for brann vann er 100m. I
dette tilfellet er maks avstand ca. 40m som er godt innenfor kravet, se vedlegg.

•

Overvann/ drensvann forutsettes blir løst på egen eiendom og ledet til Randselva da
kommunens overvannsledning i området ikke ønskes tilført ytterligere overvann.

FORTAUSLØSNINGER

1. I underlag fra LINK ARKITEKTUR pkt. 5 Vurdering av planen skal fortau ferdigstilles av
utbygger langs eiendommen, ca. 40m. Til det kan det sies at det er etablert delvis fortau med
kantstein uten asfalt fra Hønengaten og frem til dele mellom Ulleråsgata 5 og 7. Fortauet er
etablert på sørsiden av Ullerålsgata med en bredde på ca. 1,6 m. Langs eiendom Ullerålsgata 7
er det ikke opparbeidet noe fortau.
2. Gjeldende reguleringsplan nr.7 for Hønefoss, stadfestet 18.02.1956,sone 4, omfatter
bebyggelsen i det aktuelle området. Reguleringsplanen er uklar i forhold til byggelinjer,
regulerte veibredder, fortaus løsninger osv. Kommunen vil på sikt sørge for å digitalisere
gjeldende reguleringsplan. I den prosessen vil det være naturlig at senter linje vei,
byggelinjer, avsetting av veibredder(kjørevei og fortau) blir definert.
3. Det at vi nå skal definere dette i forbindelse med regulering av Ullerålsgata 9/11 blir etter vår
mening feil. Dagens fortaus løsning med ca. 1,6m bredde fyller ikke dagens krav som er 2,5m.
Det at det bygges fortau med bredde 1,6m nå vil komme i konflikt med eventuelle nye krav og
beslutninger som måtte tas i forbindelse med reguleringsplanprosess i nevnt i foregående
punkt 2.
4. Det foreslås derfor at reguleringsplan nr.368, for Ullerålsgata 9/11,tilpasses i
eiendomsgrensen/byggegrensen mot Ullerålsgata slik at fremtidig fortau med bredde 2,5m kan
bygges riktig senere.
Som en kvalitetssikring foreslår vi at utbygger, isteden for å bekoste bygd ett fortau som ikke
er tilpasset dagens krav på 2,5m bredde, bekoster prosjektering av senterlinjen for
Ullerålsgata fra Hønengaten til Gullagata med tilhørende fortau med bredde 2,5m. Det vil si at
fremtidig eiendomsgrense/ byggelinje mot Ullerålsgata 9/11 blir en parallell kurve til
senterlinjen for Ullerålsgata. Vi ønsker at en slik prosjektering blir kontrollert/godkjent av
oss.
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5. Det er etter vår mening ikke riktig at utbygger av Ullerålsgata 9/11 bekoster opparbeidet nytt
fortau langs eiendommen nå. Når endelig digital reguleringsplan slik som nevnt i punkt 2 og 4
foreligger kan kommunen selv bekoste nytt fortau i Ullerålsgata.

Forslagsstillers kommentar:
Forslagsstiller har imøtekommet innspillet og ny bebyggelse i Ullerålsgate 9 er
foreslått lagt i eiendomsgrense mot gata, og prosjektert fortau langs Ullerålsgate ligger
innenfor veiarealet. Med bakgrunn i kommunens notat over, er ikke prosjektert fortau
lagt inn i reguleringsforslaget.
Odd Palerud (Ullerålsgate 11 B), Asbjørn Gomnes og Tom Pettersen
1. Naboer mener at det er oppgitt feil adresse på eiendommen ved varsel om oppstart.
Det opplyses at forutsetningen for merknaden er et foreløpig utkast som biser 4 boligbygg.
2. Dersom gjeldende regulering legges til grunn for planen, der grøntarealet langs
Randselva ligger nært opp til Ullerålsgate, vil det ikke være mye bebyggbart areal.
Elveskråningen er svært bratt og ligger i elvas yttersving, og tyngden av 3 hus vil
kunne føre til utrasing i elva. (Det vises til byggesaker i Arnegårdsbakken og at
garasjen i Ullerålsgate er 7 er forankret i bolighuset pga. fare for utglidning).
3. Det vises også til at en innsnevring av elvesnittet, som følge av anlegging av
fjernvarme til Vesterntangen, gjør at det kan bli dannes nye strømforhold i elva.
4. Naboer mener at det ikke er plass til mer enn 2 boliger på tomta, og at boligtomter
ikke kan ha en utnyttelse på mer enn 25% bebygd areal.
5. Naboer mener at retning på foreslått bebyggelse bryter med det bebyggelsesmønsteret
langs Ullerålsgate, og at ny bebyggelse derfor må legges med lengderetningen langs
gaten.

Forslagsstillers kommentar:
• Adresse Ullerålsgt 9 ble angitt av Ringerike kommune.
• Bebyggelsen går klar av grøntarealet langs elva slik den fremgår av kommuneplanens
arealdel. Foreløpige vurderinger viser at utgraving for kjeller / u.etg vil avlaste
grunnen og ikke gi tilleggslast. Det vil før 2. gangs behandling bli gjennomført
geotekniske undersøkelser for i detalj undersøke grunnen.
• Ved forslag til ny reguleringsplan står forslagsstiller fritt til å fremme nytt forslag til
utnyttelse. Foreslått utnyttelse er basert på tomtens sentrale beliggenhet.
• Foreslått utbygging forholder seg til gaterommet og bidrar derfor til å forsterke det
historiske gateløpet.

24.04.12, Lysaker
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Link arkitektur AS
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