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1. FORORD 
 

Planområdet  

Inne på eksisterende område er det i dag kontor, noen servicefunksjoner og lett industri.  

Det ble utarbeidet et planprogram som ble sendt ut på høring 19.03.11 med merknadsfrist 
06.05.11. Etter høringsfristen ble planprogrammet revidert ihht innkomne merknader og 
kommentarer, og så fastsatt av Ringerike kommune, som ansvarlig planmyndighet. 

Planprogrammet ble fastsatt 17.01.12 

Eiendommene er i planprogrammet forutsatt utviklet til område for handelsarealer og kontor. 

Formålet med konsekvensutredningen er å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha vesentlige 
konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredningen skal sikre at disse 
virkningene blir tatt med i betraktning under planleggingen av tiltaket, og når det tas stilling til 
om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres.  

Konsekvensutredningsplikten må være oppfylt før reguleringsplanen kan vedtas. 

Planbeskrivelse til reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning presenteres i denne 
hovedrapporten. Det er lagt vekt på at utredningen skal holdes på et forholdsvis detaljert nivå, 
som kan relateres til planområdet og problemstillingene knyttet til utviklingen av dette. Det er 
utarbeidet flere delrapporter, og disse er lagt som vedlegg til hoveddokumentet. 
Hovedkonklusjoner og konsekvenser er sammenfattet i hoveddokumentet.  

Hovedrapport og temautredninger legges ut til offentlig ettersyn sammen med forslag til 
reguleringsplan. Ringerike kommune skal, på bakgrunn av høringen, ta stilling til om det er 
behov for tilleggsutredninger eller ytterligere dokumentasjon om bestemte forhold. Eventuelle 
tilleggsutredninger skal sendes på begrenset høring til den som har avgitt uttalelse til planforslag 
med konsekvensutredning.  

Høringsuttalelsene sendes til: 

Ringerike kommune 
Pb 123 Sentrum 
3502 Hønefoss 
Att: Planavdelingen v/Ole Einar Gulbrandsen 
 
postmottak@ringerike.kommune.no 
 
Reguleringsplan med konsekvensutredning er utarbeidet av Halvorsen & Reine AS på oppdrag 
for AKA AS.  Temautredninger for trafikk, støy, VA/Overvann, energi/miljø, naturmiljø, 
luftkvalitet og klimagasser er utarbeidet av Asplan Viak AS.  
 
Eventuelle spørsmål vedrørende utredningene kan rettes til: 
Halvorsen & Reine AS 
v/Aina Lian og 
Mari Takle Stensaker 
Telefon: 32 21 52 90 
E-post: lian@heras.no 
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stensaker@heras.no 
 
Reguleringsplan med konsekvensutredning er også lagt ut på kommunen sin nettside: 
www.ringerike.kommune.no 
 
Vedlegg til hovedrapport: 
1. Plankart 
2. Bestemmelser 
3. Illustrasjoner 
4. Varsel, kopi av innkomne merknader, samt forslagstillers kommentar 
5. Overordnet rapport: ”By- og stedsutvikling Ringeriksregionen 2030, Samferdselsanalyse”, 

Rambøll AS  
6. Overordnet rapport: ”Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik”, Rambøll AS  
7. Overordnet rapport: ”By og Handelsanalyse for Hønefoss”, Asplan Viak AS 
8. Rapport ”Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Hvervenmoen næringsområde”, 

datert 19.06.2013, Asplan Viak AS 
9. Notat ”Støyvurdering Hvervenmoen”, datert 27.05.2013, Asplan Viak AS 
10. Notat ”VA og overvannsvurderinger for Hvervenmoen”, 24.05.2013, Asplan Viak AS 
11. Notat ”KU Naturmiljø Hvervenmoen”, 27.05.2013, Asplan Viak AS 
12. Notat ”Energiløsninger Hvervenmoen”, 24.05.2013, Asplan Viak  AS 
13. Notat ”Hvervenmoen Luftkvalitet”, 27.05.2013, Asplan Viak AS 
14. Notat ”Hvervenmoen Klimagasser”, 27.05.2013, Asplan Viak AS 
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3. SAMMENDRAG  
3.1 Formålet med reguleringsplanen 

Formålet med reguleringsplanen er å omregulere området fra å omfatte kun kontor og lett 
industri til å omfatte plasskrevende handel i nye områder . Det er også et ønske om å 
vurdere en økt utnyttelse og økte høyder innenfor området, samtidig som hensyn til 
kulturminner, friluftsliv og byutvikling ivaretas.  

3.2 Reguleringsplanen 
Formål innenfor planen er som nedenstående:  

• Bebyggelse og anlegg:  
- Forretning 
- Forretning/kontor 
- Forretning/kontor/industri 
- Kontor  

• Samferdselsanlegg	  og	  annen	  teknisk	  infrastruktur:	  	  
- Offentlig vei 
- Gang- og sykkelveg 
- Kollektivholdeplass 

• Grønnstruktur  
- Vegetasjonsskjerm 

Avbøtende tiltak er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene så langt som mulig.  

Forretninger, forretning/kontor og forretning/kontor/industri kan bygges med maks 
utnyttelse 60 % BYA, og kontor med maks 35 % BYA ihht plankartet.  
 

3.3 Konsekvenser av tiltaket 
3.3.1 Referansealternativet, 0-alternativet:  

Planområdet er i dag bebygd med ulike typer kontor- og næringsbebyggelse, ca. 20 bygninger 
med totalt ca. 27.000 m2 i BYA, om man ser bort fra parkeringsplasser. Det er mulig å bygge ut 
tilsvarende 35% TU opp til 15 m gesimshøyde. Det ligger et potensiale for å bygge ut ytterligere 
ca 31.500 m2 kvm BRA sammenliknet med dagens situasjon. 

3.3.2 Konsekvenser for handel:  

Tiltaket vil kunne forsterke Hønefoss sin posisjon som regionssenter. Økt variasjon av tilbud vil 
øke attraktiviteten til området og føre til økt sysselsetting. Transportkrevende næring som legges 
hit vil ikke være i konkurranse med detaljhandelen i sentrum men med lignende arealer, som 
Soknedalsveien og Eikli. Tiltaket er vurdert til å ha middels positivt omfang for handel.  

 
3.3.3 Konsekvenser for trafikk: 

Fordi utbygging i tråd med gjeldende plan ikke utløser tiltak på vei mens en tilsvarende 
utbygging i tråd med ny plan vil utløse tiltak på vei er konsekvensene for trafikk at det sikres at 
kapasiteten på veisystemet økes i takt med trafikken. Tiltaket vil også tilrettelegge for offentlig 
transport slik at tilbudet blir bedre. Tiltaket vil ikke føre til en vesentlig økning av trafikkstøy. 
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Konsekvenser for trafikk er vurdert i forhold til utbyggingstrinn ettersom mye vil endre seg etter 
hvert: 

o Etappe 0a: Tilsvarende belastning som for 0-alternativet, innebærer en etablering 
av kontor med 100 arbeidsplasser, samt plasskrevende handel inntil 6000 kvm 
medregnet salgsareal og lagerareal. Gjennomføring av etappe 0a utløser ingen 
krav til tiltak. 

o Etappe 1: Det tillates etablert kontor med 100 arbeidsplasser, samt 
forretningsareal opp mot 15.000 kvm BRA. Dette utløser følgende tiltak: 

- Filterfelt i rundkjøring Hvervenmoen i retning ut fra planområdet 
- Filterfelt i rundkjøring ved Hvervenkastet, og to felt ut av denne 

rundkjøring i retning Osloveien. 
o Full utbygging: Før det kan tillates full utbygging, skal det lages en ny 

trafikkutredning som ser tiltaket i forhold til reell belastning som følge av etappe 
1, samt som skal vurdere tiltaket opp i mot ny trasé for E16. 

Tiltaket er vurdert som liten negativ konsekvens pga økt belastning på vegnett.  

 
3.3.4 Konsekvensene for energi og miljø: 

Konsekvensene av tiltak er ikke vesentlige, det ligger en fjernvarmesentral innenfor område som 
vil bli benyttet også av nye bygg. Fjernvarmesentralen har infrastruktur lagt opp i området og vil 
tjene på flere kunder så nærme. Ingen av byggene innenfor området har særskilt miljøprofil. 
Tiltaket er vurdert til å ha liten positiv konsekvens sett i forhold til energi, og liten negativ 
konsekvens sett i forhold til klimagassutslipp.  

 
3.3.5 Konsekvenser for nærmiljø:  

Området vil ikke bli vesentlig belastet i forhold til støy eller luftforurensning. Kapasiteten på 
vann og avløpsnett regnes som tilstrekkelig men må forlenges. Ved utbygging må man håndtere 
overvann, da arealer som i dag kan infiltrere overvannet vil bli nedbygget i stor grad. Det er 
Alunskifer i området, bygninger må derfor prosjekteres med radonforebyggende tiltak. Tiltaket 
har liten negativ konsekvens for nærmiljø, støyen øker først og fremst i allerede eksisterende 
støysoner.  

 
3.3.6 Konsekvenser for friluftsliv: 

Tiltaket vil ha middels positiv konsekvens i forhold til friluftsliv, ettersom gang og 
sykkelnettverket vil utbedret. Området fungerer i dag først og fremst som tilkomst til grøntarealet 
bakenfor (sør for planområdet), og det vil bli enklere og sikrere å komme seg til skogen etter 
tiltaket er gjennomført.  

 
3.3.7 Konsekvenser for naturmangfold: 
 

• Landskapsmessig mangfold og landskapsbilde 
• Biologisk mangfold 

Tiltaket vurderes å ha ubetydelig konsekvens i forhold til naturmangfold og landskapsbilde 
sammenlignet med 0-alternativet.  
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3.3.8 Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø:  

For det enkelte kulturminnet som forutsettes fristilt, en kullgrop, har tiltaket store konsekvenser, 
men på Ringerike, hvor kullgroper er svært vanlig, har ikke tiltaket betydelige konsekvenser.  
Tiltaket er således vurdert til å ha liten negativ konsekvens i forhold til dagens situasjon.  

 
3.3.9 Konsekvenser for naturressurser:  

Området har høy bonitet. Fordi det ikke stilles krav til at matjorda omdisponeres i gjeldende 
regulering og det vil stilles krav til i forslaget, er tiltaket vurdert til å ha liten positiv konsekvens.  
 
3.3.10 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
Området er allerede regulert til utbygging. Det som ikke ble fanget opp i forrige 
reguleringsplan var et kulturminne, som nå har blitt frigitt, og verdien av sandfuruskoger, 
som nå har størst verdi utenfor området. Tiltak på tilliggende vegnett vil gjøre at faren for 
oppstuving mot E16 forminskes, og at situasjonen for trafikkbelastning blir tilnærmet lik 
som for dagens situasjon. 

 
3.3.11 Sammenstilling: 

Konsekvensutredningen konkluderer med at planforslaget for Hvervenmoen Næringspark kan ha 
en liten positiv konsekvens samlet sett, og at planforslaget derfor kan anbefales. (For 
argumentasjon se kapittel 9 Sammenstilling og konklusjon) 

 
3.3.12 Avbøtende tiltak: Av avbøtende tiltak som må sikres i bestemmelser eller ved oppfølging 

av byggesak må nevnes: 
 

• En nedre grense på tillatt forretningsareal på 2000 kvm BRA  
• Det legges opp til en etappevis utbygging, knyttet opp mot krav til tiltak på tilliggende 

vegnett: 
- Etappe 0a: Gjennomføring av etappe 0a utløser ingen krav til tiltak. 
- Etappe 1: Dette utløser følgende tiltak: 
- Filterfelt i rundkjøring Hvervenmoen i retning ut fra planområdet 
- Filterfelt i rundkjøring ved Hvervenkastet, og to felt ut av denne rundkjøring i retning 

Osloveien. 
- Full utbygging: Før det kan tillates full utbygging, skal det lages en ny 

trafikkutredning som ser tiltaket i forhold til reell belastning som følge av etappe 1, 
samt som skal vurdere tiltaket opp i mot ny trasé for E16. 

• Kollektivtilbudet bedres  
• Internt vegnett breddeutvides, det planlegges to nye rundkjøringer internt for å bedre 

avkjørsler til handelsarealene, og gang- og sykkelvegnettet utbedres og etableres langs 
hele intervegnettet innenfor planområdet. 

• Det må beregnes støyskjermingstiltak på nye kontorbygg, for å skjerme mot 
støybelastning fra E16. 

• Tilkomst til nærturområder forbedres ved utbedring av gang- og sykkelvegnett, samt at 
etablerte parkeringsareal kan sambrukes med kontorarealer og handelsarealer. 
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• Det settes vilkår i bestemmelsene at område som i dag fungerer som viltkorridor, ikke 
skal gjerdes inn. Dette området er angitt med hensynssone naturmiljø på plankartet. 

• Det må søkes dispensasjon for automatisk fredet kulturminne, med hensikt å frigi dette.  
• Det stilles krav til at det skal redegjøres for matjordlaget, og at dette skal vurderes 

omdisponert i bestemmelser. 
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4. INNLEDNING 
4.1 Bakgrunn for tiltaket  

Hvervenmoen er i dag regulert til næring,  lett industri og kontor og er delvis utbygget ihht 
gjeldende reguleringsplan. AKA AS, som er eier av store deler av arealet, har merket pågang 
fra interessenter og ser potensialet for en økt utbygging av næringsparken. Ønsket om en 
annerledes og høyere utnyttelse av tomten har ført til krav om utarbeidelse av forslag til 
områderegulering med konsekvensutredning, som ser planen i sammenheng med 
byutviklingen i Hønefoss.  

4.2 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av plasskrevende handel på 
Hvervenmoen i tillegg til gjeldende formål, samt legge til rette for en høyere utnyttelse. 

Det har blitt satt krav til konsekvensutredning, da planen anses å kunne ha vesentlige 
virkninger for samfunn og miljø i forhold til temaene veg og trafikk herunder areal og 
transport, handel, støy, energi, kulturminner, kulturmiljø, og miljø. Plandokumentene skal 
derfor synliggjøre tiltakets konsekvenser i forhold til disse temaene spesielt. 

4.3 Organisering av utredningsarbeidet 
Forslag til planprogram med tilhørende justeringer etter høringsperioden, er utarbeidet av 
Halvorsen & Reine AS. Planprogrammet lå ute til høring i perioden 19.03.11 til 06.05.11 og 
ble fastsatt av Ringerike kommune som ansvarlig myndighet 17.01.12. I henhold til plan og 
bygningsloven, er planformen en områderegulering, med tilhørende konsekvensutredning. 

Halvorsen & Reine AS er konsulent for utarbeidelse av reguleringsplan med tilhørende 
konsekvensutredning. Tema for utredningsarbeidet er i henhold til vedtatt planprogram. 
Asplan Viak har vært engasjert i forbindelse med utarbeidelse av rapporter/notater i forhold 
til temaene: 

• Trafikk 
• Energi og klima 
• Nærmiljø  

o Støy 
o Luftforurensing 
o Forurensning 
o Radon 
o Annen teknisk infrastruktur 
o Overvann 

• Naturmangfold 
o Biologisk mangfold (Naturmiljø) 

 

Halvorsen & Reine AS har stått for utredningsarbeidet innenfor resterende tema: 
• Handel (– sammenfatning av byutviklingsanalyse og fortettingsanalyse) 
• Friluftsliv 
• Naturmangfold 

o Landskapsmessig mangfold og landskapsbilde 
• Kulturminner og kulturmiljø 
• Naturressurser 
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4.4 Formelt grunnlag for konsekvensutredning 
Tiltaket er vurdert iht. Plan og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” §4-1 
Planprogram og §4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift. 

Utredningsplikten er vurdert i forhold til forskriftenes §2: ”Planer og tiltak som alltid skal 
behandles etter forskriftene”. Tiltaket faller inn under pkt f) ”reguleringsplaner som 
inneholder tiltak nevnt i vedlegg I.” 

I vedlegg I, pkt 1 presiseres det at planer som omfatter ”Industrianlegg, næringsbygg, bygg 
for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttig formål med en 
investeringskostnad på mer enn 500 millioner kr, eller et bruksareal på mer enn 15.000 kvm” 
skal konsekvensutredes. 

Utredning ihht. §2, pkt f, skal kun utredes dersom dette ikke er gjort på et overordnet nivå. Da 
det blant annet ønskes å legge til rette for etablering av handelsvirksomhet, samt økt 
utnyttelse, anses tiltaket å ikke være i samsvar med overordnete planer.  

Tiltaket utløser dermed krav til konsekvensutredning etter forskriftenes §2. 

4.5 Videre plan- og behandlingsprosess 
Områderegulering med konsekvensutredning er utarbeidet med basis i Ringerike kommunes 
krav til reguleringsplaner og fastsatt planprogram, sammen med innspill mottatt i forbindelse 
med varsel om oppstart av planarbeider. Reguleringsplanen skal legges ut til offentlig 
ettersyn med seks ukers høringsfrist. Kommunen sammenstiller så innkomne merknader og 
lager en saksfremstilling for politisk behandling. Kommunen som planmyndighet fastsetter 
om og på hvilke vilkår tiltaket kan gjennomføres.  

Konsekvensutredningsplikten må være oppfylt før reguleringsplanen kan vedtas. 
Områderegulering med tilhørende konsekvensutredning må være godkjent før søknad om 
byggetiltak kan godkjennes. 

Det er forutsatt følgende fremdriftsplan for planbehandling/konsekvensutredning: 
Innsendelse av områdeplan med KU: Juli  2013  
Førstegangsbehandling: Oktober 2013      
Offentlig ettersyn av områdeplan med KU: Oktober/november 2013    
Andregangsbehandling: Januar 2014      

5 METODE 
Dokumentet er bygget opp som ett hoveddokument, inneholdende:  

• Beskrivelse av dagens situasjon  
• Beskrivelse av 0-alternativet 
• Beskrivelse av tiltaket  
• Planbeskrivelse 
• Konsekvensutredning.  

5.1 Bakgrunn for metode 
Konsekvensutredningen er i hovedsak utredet ihht metodikk for konsekvensutredning 
(Statens Vegvesen 2006; håndbok 140 (H140)), der dette er hensiktsmessig. Metodikken 
består av en samfunnsøkonomisk analyse av ikke-prissatte konsekvenser. Den 
samfunnsøkonomiske analysen er bygget opp slik at: 
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o hver konsekvens behandles bare under ett tema 
o konsekvenser som skyldes andre årsaker enn prosjektet telles ikke med 
o det tas hensyn til at konsekvenser oppstår og utvikles over tid 
o bare ett ledd i konsekvenskjeden telles med, slik at en unngår å telle samme konsekvens 

to ganger 
 

Konsekvensene av prosjektet måles ved å sammenlikne forventet tilstand etter at prosjektet er 
gjennomført mot forventet tilstand uten gjennomføring av prosjektet. Alternativet måles i 
forhold til ”alternativ 0”. En beskrivelse av alternativ 0 tar utgangspunkt i dagens situasjon 
med forventede endringer uten prosjektet i analyseperioden, dette inkluderer også en 
utbygging i tråd med gjeldende planverk.  

 
Planforslag med konsekvensutredning er utarbeidet med bakgrunn i fastsatt program. 
Konsekvensutredningen er tilpasset plannivået, i dette tilfellet områderegulering, og skal være 
relevant i forhold til de beslutninger som tas. Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i 
foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Der hvor slik kunnskap ikke 
foreligger om viktige forhold, har det i nødvendig grad blitt innhentet ny kunnskap ved hjelp 
av befaringer og utredninger knyttet opp mot dagens situasjon. 

Planforslaget med konsekvensutredning skal beskrive virkninger av tiltaket for miljø og 
samfunn. For områdeplan skal virkningene av planen som helhet inngå ved vurderingen av 
konsekvensene. Forhold som er tilfredsstillende utredet i overordnet plan er ikke utredet på 
nytt.  

Det er redegjort under hvert enkelt tema for hva som kan gjøres for å tilpasse tiltaket til 
omgivelsene og hvordan man kan avbøte skader eller ulemper, samt hvilke undersøkelser og 
tiltak som senere må gjøres når prosjektet skal behandles som byggesak/detaljregulering. Det 
skal vises hvordan dette er hensyntatt i planforslaget. 

Beskrivelse av aktuell metode og tema er synliggjort under hvert enkelt tema. 

Beskrivelse av metode ihht vedtatt planprogram: 

Konsekvenser av tiltaket er todelt. Anleggsfasen kan ha kortvarige konsekvenser knyttet til 
anleggsaktiviteter (transport, fremkommelighet, støy). Til permanent situasjon er det knyttet 
konsekvenser til varige terrenginngrep, trafikkavvikling og endret bruk av området. 

Reguleringsforslaget vil bli sammenlignet med 0-alternativet, som er forventet utvikling 
dersom det ikke gjennomføres reguleringsplan som beskrevet. 0-alternativet innebærer 
dagens bruk av området.  

Vurdering av konsekvenser opp mot 0-alternativet skal listes opp som positive og negative 
(+/-.). Disse skal synliggjøre hvor stor konfliktgrad tiltaket utgjør i forhold til de forskjellige 
temaene. 

Konsekvensutredningen skal inneholde en sammenstilling av konsekvenser av tiltaket 
sammenliknet med 0-alternativet.  

Avbøtende tiltak skal beskrives for samtlige tema der det er aktuelt. 

Behov for undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre faktiske virkninger av tiltaket 
skal beskrives.  
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5.2 Innsamling av data 
Kilder for utredningsarbeidet: Det er redegjort for kilder under hvert deltema, da dette 
varierer. 

Influensområder: Influensområdet varierer noe i forhold til de forskjellige deltema. Dette er 
beskrevet under hvert enkelt tema.  

5.3 0-alternativet kontra full utbygging ihht illustrasjonsprosjektet 
Konsekvenser for hvert enkelt utredningstema er vurdert opp mot dagens bruk av området, 
dette er kalt 0-alternativet.  

Det er videre listet opp positive og negative (+/-) konsekvenser i forhold til planforslaget. 

Definisjoner: 

• Verdi: Verdivurdering av området beskrives ut i fra dagens bruk av området. 
• Omfang: Omfanget beskriver hvor store endringer tiltaket antas å medføre i forhold til 0-

alternativet, gjeldende plan. 
• Konsekvens: Konsekvenser vurderes ut fra å sammenholde verdi og 

omfangsvurderingene. 

Verdien av området er angitt i tabell, og samlet verdi for hvert tema er vurdert. Verdi er 
vurdert ut i fra en skala på liten verdi – middels verdi – stor verdi. 

Omfanget av forslag til tiltak er sammenfattet i tabell, der skala er fra lite negativt omfang og 
opp til stort positivt omfang. (---,--,-,0,+,++,+++). 

Konsekvenser er vurdert som en sammenstilling av verdi sett opp mot omfang. Vurdering er 
vurdert i henhold til ”konsekvensvifta”, vist på nedenstående figur. 
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Figur 1: Konsekvensvifte 

5.4 Oppsummering 
Konsekvensutredningen inneholder en sammenstilling av konsekvenser av tiltaket 
sammenliknet med 0-alternativet. Det er i tillegg et eget sammendrag som gir en oversikt 
over de viktigste konsekvensene, og hvordan dette er ivaretatt i det videre planarbeidet. 

5.5 Avbøtende tiltak 
Avbøtende tiltak er beskrevet spesielt under de tema der dette er aktuelt. Avbøtende tiltak 
skal innarbeides i planforslaget og det er beskrevet hvordan dette er gjort under kapittel 8, 
beskrivelse av planforslaget. 
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6 DAGENS SITUASJON – 0-ALTERNATIVET 
	  

  

Figur 2: Gjeldende regulering 

6.2  Eierforhold, beliggenhet, avgrensning og størrelse 

Dagens situasjon 
Innenfor planområdet eier AKA AS i alt ca. 100.000 kvm tomteareal. Noe av dette leies i dag 
ut til forskjellige aktører og noe er ubebygde arealer regulert til utbygging. Noen arealer 
innenfor eksisterende planavgrensning eies også av andre aktører.  
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Figur 3:Illustrasjon over planområdet sett fra E6 

0-alternativet 
0-alternativet tilsvarer en utvikling i tråd med gjeldende plan.  

Planområdet er i dag bebygd med ulike typer kontor- og næringsbebyggelse av varierende 
alder og kvalitet. Innenfor næringsparken står det ca. 20 bygninger med totalt ca. 27.000 m2 i 
fotavtrykk, eller BYA, om man ser bort fra parkeringsplasser. Planområdet er i dag i 
hovedsak regulert til område for lett industri og kontorbebyggelse. I gjeldende plan er det 
mulig å bygge ut tilsvarende 35% TU opp til 15 m gesimshøyde. Dette tilsier forholdsvis 
høye bygg med liten grunnflate. I 0-alternativet ligger det et potensiale for å bygge ut 
ytterligere ca 31.500 m2 kvm BRA sammenliknet med dagens situasjon. 

Flere av bygningene som er ført opp etter gjeldende plan, har fått dispensasjon for å bygge 
høyere og ha en høyere utnyttelse. Dispensasjoner er gitt uten vilkår til (redusert)utnyttelse av 
resten av tomtene. Det vil derfor kunne forventes at man kan bygge tilsvarende som de 
eksisterende byggene også i 0-alternativet, selv om det ikke forskutteres her. I stedet for å 
søke dispensasjon ved byggesak i hvert tilfelle, lages en ny plan som tar inn over seg den 
ønskede økningen i utnyttelse og høyder.  

Adkomsten skjer fra E16 og videre inn på en intern ringvei.  

Kilder: Hønefoss hjemmeside, SSB, oppdragsgiver 

6.3  Topografi, vegetasjon og solforhold 

Dagens situasjon 
Planområdet ligger på en flat, lav furumo på sørsiden av Storelva og Hønefoss sentrum. Det 
heller svakt mot sør. Det stikker seg ut ved å være et område med høy utnyttelse og med 
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påkostede kontorbygg i et ellers utstrakt jordbrukslandskap. Området er flatt med unntak av 
jordvoller mot E16 og har gode solforhold (bortsett fra at den delen av området som er 
ubebygd er dekket med voksne furutrær). Opprinnelig var Hvervenmoen Næringspark 
bevokst med furuskog, og fortsatt er det furu som preger vegetasjonen i området.  

0-alternativet 
I 0-alternativet vil karakteren forsterkes, det vil bli flere kontorbygg bak trærne og 
planområdet vil ha en noe mer åpen karakter innad med bedre solforhold.  

Figur 4 Eksisterende kontorlokale sett fra E16. 
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Figur 5 Gjestgiveri og støyvoller mot vei sett fra E16. 

 

6.4  Eksisterende bebyggelse 

Dagens situasjon 
Hvervenmoen Næringspark ligger langs E16 ved innfarten til Hønefoss. Planområdet i dag 
består av bebyggelse av varierende karakter, fra mindre bygninger i øst, en del lagerbygg 
sentralt og kontorbebyggelse lokalisert i hovedsak mot sør (Statens kartverk) og nord (langs 
E16). Området inneholder også barnehage og idrettslokaler. Store deler av planområdet er 
ubebygd, bevokst med furutrær. Området fremstår som grønt, med en klar infrastruktur. 

Det er lagt vekt på at bygningene som er oppført skal ha en god arkitektonisk kvalitet, dette 
gjelder spesielt bygningene fra innkjøringen til området og sørover. Det er lagt vekt på god og 
bestandig materialbruk og kontorbygg som fremhever Hvervenmoen Næringspark som et 
attraktiv sted å etablere seg. Både Viken Skogs bygg og HM 49 er bygg som kan nevnes i den 
sammenheng. 

Det er i dag ingen handelsvirksomhet innenfor planområdet. Det er allikevel et forholdsvis 
stort spenn i virksomheter – fra lett industri til kontor, barnehage og idrettslokaler. Følgende 
virksomheter innenfor planområdet er blant annet: 

• Hvervenmoen barnehage 
• Elixia 
• Hverven Revisjon AS 
• Menighetslokale 
• Ringerike Medisinske senter 
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• Saga Service AS og Saga Regnskap AS 
• Thorsen Eiendom Hønefoss AS 
• Viken Skog AS 
• Økonomihuset 
• Statens Kartverk 
• Lagerbygg for PM 
• Cowi AS 

Eksisterende virksomhet  utgjør følgende arealer: 

 Areal BRA 

Kartverksveien  

Kontor 23 260 kvm 

Treningssenter 1595 kvm 

Forsamlingslokale 915 kvm 

Barnehage 675 kvm 

Næring (lager, engros) 11730 kvm 

Hvervenmoveien  

Kontor 13680 kvm 

Bilutleie/-verksted 5760 kvm 

Industri (Fjernvarme, HV-plast) 10580 kvm 

 

0-alternativet 
Hvervenmoen Næringspark er tenkt som et område med næringsbygg av høy kvalitet for flere 
typer kontorer i et regionalt marked. Staten er en av de største arbeidsgiverne i Hønefoss, med 
kartverket på Hvervenmoen og Hønefoss sykehus på andre siden av E16, på Hvervenkastet. I 
tråd med gjeldende regulering kommer resten av området til å bli bebygget med flere 
kontorbygg. Altså vil Hvervenmoen Næringspark i 0-alternativet være et område som bidrar 
til pendling til Hønefoss og også være et viktig arbeidsområde for beboere i 
Ringeriksregionen. Området kan oppleves som en innfartsport til Hønefoss fra E16. 

6.5  Kulturminner 

Dagens situasjon 
Ringerike er en kommune med et stort antall kulturminner og kulturmiljøer. Planområdet 
ligger historisk sett i nærheten til gården Tandberg som har en lang og innholdsrik 
gårdshistorie. Fra før er det registrert kullgroper og fangstgroper i planområdet og like 
utenfor. Litt lengre utenfor planområdet er det i tillegg til nevnte kulturminnetyper også 
registrert gravhauger. 

Det ble utført en kulturhistorisk registrering av Buskerud Fylkeskommune i forbindelse med 
planlagt tiltak i området 22.-24 august 2011, jamfør kulturminneloven paragraf ni av 1978. 
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Registreringen bekreftet at planen er i konflikt med automatisk fredete arkeologiske 
kulturminner. Det ble gjenfunnet fem kullgroper og en alminnelig grop innenfor planområdet. 
I tillegg ble det funnet en ny kullgrop. Det ble også gjenfunnet to fangstgroper rett sør for 
plangrensen. Det ble bekreftet at en av kullfremstillingslokalitetene tidligere registrert ble 
dispensert fra (99/01858)og fjernet. Det er sannsynlig at 133089 også er fjernet fordi det står 
et bygg der i dag(Hvervenmoveien 11) og den er oppgitt som fjernet hos askeladden.  

Kulturminnene i planområdet er angitt på figur 6 under: 

     
Figur 6 Kulturminner (kilde: www.ngu.no) 

De vedtaksfreda kulturminnene innenfor planområdet er alle kullgroper, såkalte 
kullfremstillingsanlegg eller kullfremstillingslokalitet brukt til å fremstille trekull. De har en 
sirkulær geometri med voller som er mer eller mindre definerte på utsiden. Den største 
kullgropen, 133084 (lengst sør) har en ytre diameter på 7 meter og indre diameter på 4 meter og 
en dybde på 0,7 m og er datert T-15772: 705+-60 BP. 

0-alternativet 
Kulturminner som ble funnet etter reguleringsplan nr 181-1, ”Hvervenmoen vekstområde”, 
vedtatt 24.06.99 ble vedtatt, må søkes frigitt også i 0-alternativet. Det gjelder for 146689. Resten 
ble funnet i utgravninger gjort den 27.09.97. De ble frigitt i forbindelse med forrige 
reguleringsplan.  

6.6  Trafikkforhold  

Dagens situasjon 
 
Eksisterende vegnett og gang-sykkelvegnett: 
Planområdet har i dag god atkomst fra E16, med direkte atkomst fra E16 vest, og med avkjørsel 
fra øst via avkjøringen til Hønefoss sentrum. Denne går inn til Hvervenmoen via rundkjøring i 
krysset med E16 og Osloveien og over broen over E16.  

Dagens virksomheter fører med seg begrenset med trafikk, og trafikkbildet er oversiktlig og 
sikkert. Det er gang- og sykkelveg inn til Hvervenmoen fra øst. Denne går videre til 
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Sykehusområdet via en undergang under E16. Fra krysset med E16 er det god forbindelse videre 
ned mot Hønefoss. 

Kollektivtrafikk: 
Hvervenmoen ligger tett inntil E16, med nærhet til kollektivtrafikken som trafikkerer E16 og 
ekspressbussrutene som går mot Drammen, Sandvika og Oslo.  

Ekspressbussene fra Valdres kjører forbi området på E16, men stopper kun i Hønefoss sentrum. 

Områdene ved Hvervenmoen/Hvervenkastet, og kryssområdene med E16 og til sykehuset, blir 
betjent av flere lokalbussruter med forbindelser til blant annet sentrum. Det er ca 6 ruter som 
passerer området drøye 30 avganger i døgnet. I tillegg er det en bybuss til Ringerike sykehus med 
avganger hvert tjuende minutt. Kollektivtilbudet lokalt er vurdert å være bra, mens det i retning 
Oslo og Valdres er noe dårligere siden bussene ikke stopper i krysset med E16. 

Nærmeste busstopp til planområdet er på Hvervenkastet. 

Fremtidig vegnett: 
Statens Vegvesen har under planlegging ny E16. Det er utarbeidet utkast til konsekvensutredning 
med kommunedelplan som er sendt til Ringerike kommune for behandling.  

Av i alt 29 vegløsninger fordelt på 5 korridorer, anbefaler Statens Vegvesen to alternativer: A1a 
”grønn korridor” og A1b ”blå korridor”. Resten av løsningene som er presentert i 
kommunedelplanen for ny E16, har de innsigelser mot.  

Osloveien vil i hovedsak fortsatt være hovedinnfarten til Hønefoss med størst trafikk. Flere av 
alternativene vil imidlertid bidra til at den fremtidige trafikkbelastningen på Osloveien endrer 
seg. Utbedring av Osloveien, eller andre innfartsveger til Hønefoss er ikke inkludert i 
planforslaget for ny E16.  

0-alternativet: 
I gjeldende regulering er det lagt til rette for en økning med inntil 31.000 kvm til kontor/lett 
industri. Det er ikke lagt inn rekkefølgebestemmelser eller andre føringer for utbedring av 
eksisterende vegnett. Det betyr at i praksis så er det tatt høyde for en utvikling i tråd med 
gjeldende regulering, uten at det utløses tiltak på eksisterende vegnett.  

6.7  Miljøforhold  

Dagens situasjon 
Det er ingen forurensende virksomheter innenfor planområdet. Det er noen noe lett industri, men 
denne er av nyere dato med ny bygningsmasse og drift som er tilpasset dagens lovverk. Den 
største forurensningskilden hva gjelder luftforurensning er E16. Hønefoss Fjernvarmeanlegg 
ligger innenfor planområdet, og hele området er også innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. 
Det betyr at all ny bebyggelse skal tilrettelegges for tilknytning til fjernvarmenettet, og 
leverandør er pliktig til å levere. De fleste virksomheter innenfor planområdet, bruker i dag 
fjernvarme som hovedoppvarmingskilde. Det er ingen bygg innenfor området med særlig 
miljøfokus.  

0-alternativet 
Ny bebyggelse tillates oppført med samme bruksformål som for eksisterende bebyggelse. Ny 
bebyggelse vil måtte tilrettelegge for fjernvarmeanlegg, men vil også ha mulighet for å 
tilrettelegges for alternative oppvarmingskilder hvis dette viser seg bedre egnet i et 
energiregnskap. Med bakgrunn i PBL og TEK10, stilles det krav til maks energibruk og type 
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materialbruk for nye bygg, og disse kravene er innskjerpet i forhold til den eksisterene 
bygningsmassen. All byggeaktivitet vil føre til økt klimagassutslipp, og en økt utbygging vil også 
føre til en økt trafikkbelastning. Dette er det lagt til rette for i gjeldende plan, og vil bli nærmere 
omtalt i konsekvensutredningen. 

6.8  Beskrivelse av Hvervenmoen sett i forhold til Hønefoss sentrum og nærområdet 

Dagens	  situasjon	  
Området ligger i forlengelsen av Hønefoss sentrum, i det som i byutviklingsanalysene kan 
defineres som randsonen. Hønefoss er en by med 14 860 innbyggere. Opprinnelig var det 
oppgangssagene som ble etablert  i fossen som dannet grunnlaget for byvekst på 1600-tallet. Nå 
er Hønefoss et naturlig handelssentrum for befolkningen i kommunene Ringerike, Hole og 
Jevnaker og deler av Hadeland, Modum og Krødsherad. Handelsgrunnlaget regnes til å være ca 
80 000 personer. Hønefoss ligger som det nordligste punktet av et triangel med Oslo og 
Drammen. Byen er allikevel såpass transportmessig utilgjengelig at den ikke i like stor grad tar 
del i befolkningsveksten som oppleves i de to andre byene. Hønefoss er mindre tilgjengelig, er 
mindre og opplever mindre befolkningsvekst enn de omkringliggende regionene på Østlandet.  

 
Figur 7 Kart som viser samlemål og styrke i høve til transport og infrastruktur i økonomiske regioner, 2001. 
Hønefoss er markert med en svart sirkel.   
Kilde: Østlandsforskning, 2004. 

  

. 

 

 

 

 

 

Figur 8 Kart med oversikt over byer og senter med ulike størrelser, og ulike typer av regioner etter storleik på det 
største senteret.  
Kilde: Østlandsforskning, 2004 
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Figur 9: Befolkningsutvikling i Oslo-regionen. 2000-2012. Prosent. Hønefoss er representert av en sort prikk.  

Kilde: Befolkningsstatistikk. Stastistisk sentralbyrå. 

  

Figur 10 : Befolkningstetthet i Oslo-regionen. 1. Januar 2010. Regionen hvor Hønefoss er nærmeste senter er ringet 
inn.  

Kilde: Befolkningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå. 

 

• Hønefoss,	  
Ringerike	  1-‐4	  %	  
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Planområdet, Hvervenmoen Næringspark, ligger i randsonen til Hønefoss sentrum og er avsatt til 
næringsformål. Området grenser mot boligområdene i vest, LNF-område i sør, E16/Ringerike 
Sykehus i nord, og E16 i øst.  

 
Figur 11 Tilbud i nærområdet. 

 

Støy: 
Figur 12 viser beregnet støybelastning for dagens situasjon, og man ser at både rød og gul 
støysone har stor utbredelse i området. E16 står for mesteparten av støyen  i området, men også 
trafikken opp til Hønefoss i nord på Fv35 er betydelig. En fasade på sykehuset ligger i rød 
støysone, gjestegården ligger klart i rød støysone. 6 boliger i vest ligger også i rød støysone, men 
de fleste boligene – inkludert alle nordøst for E16 – ligger i gul støysone. Hvervenmoen 
barnehage ligger utenfor støysonene, men støy fra E16 følger terrenget nesten helt opp til 
barnehagefasaden. Espira Trygstad barnehage ligger i gul støysone, og eksisterende kontorbygg i 
næringsparken ligger i rød sone.  
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Figur 12 Støykart som viser støybelastning for dagens situasjon. (Kilde: ”Støyvurdering Hvervenmoen”, Asplan 
Viak AS) 

Luftforurensning:  
Det er gjort beregninger i forhold til luftforurensning i forbindelse med utredningsarbeidet for ny 
trasé for E16. Disse viser at luftforurensning i form av svevestøv og nitrogendiosid går i en sone 
på ca 17-20 meter fra E16. 

Radon: 
Hvervenmoen er registrert med Alunskifer. Alunskifer er en versting i radonsammenheng. 
Bergarten er en svartskifer om inneholder mye av grunnstoffet uran.  
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Figur 13 Farekart Radon – viser alunskifer innenfor planområdet. (Kilde: www.ngu.no) 

 

Annen teknisk infrastruktur og overvann: 
Området forsynes i dag med vann fra en kommunal 150 mm vannledning. Denne er anlagt som 
en ringforbindelse innenfor planområdet. Det er i dag store ubebygde arealer som fungerer som 
infiltrasjonsarealer i forbindelse med overvann som ledes til terreng.  
 
0-alternativet 
Gjeldende plan legger til rette for etablering av kontorarealer og lett industri. Dette tilsier at det 
ikke vil bli økt servicetilbud innenfor planområdet.  

Støy: 
Det er kun beregnet støy for dagens situasjon og full utbygging. På bakgrunn av dette, vil man 
kunne anta at støysituasjonen for 0-alternativet ikke vil øke særlig for eksisterende boligområder 
og nærturområder.  

Luftforurensing: 
Det vil være minimale endringer sammenliknet med dagens situasjon. 

Radon: 
Det ble ved PBL med ikrafttreden 2009 og TEK10 stilt skjerpede krav til radonsikring av 
bygningsmasse. Det er nå pålagt å sikre bygg tilrettelagt for varig opphold mot radon. Ny 
bygningsmasse vil således måtte tilfredsstille dette. 

Annen teknisk infrastruktur og overvann: 
Vann og spillvann vil måtte forlenges for å forsyne de sørligste arealene innenfor planområdet. 
Kapasitet i forhold til brannvann vil måtte sjekkes ut ved byggesøknad. Det vil bli mindre arealer 
å håndtere infiltrasjon av overvann på, og dette vil også måtte redegjøres for gjennom 
byggesøknad.  



Halvorsen & Reine AS for 
AKA AS  Hvervenmoen Næringspark 

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	  

27	  

7 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 
Figur 14: Kartet viser planavgrensningen sett fra sørøst. 

7.2  Rammer og krav gitt i forslag til plan med bestemmelser 
Planavgrensningen er justert etter varsel om oppstart og høring av planprogram, og noe av 
området nord for E16 er fjernet fra avgrensningen. Dette er områder hvor det er etablert blant 
annet møbelforretning, sportsbutikk og bensinstasjon. Det er også gått bort fra å utarbeide to 
planer, en områderegulering og en detaljregulering. I stedet utarbeides kun områdereguleringen. 
Deler av denne detaljeres slik at den kan bygges direkte videre på, blant annet ved hjelp av 
rekkefølgebestemmelser. 
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Figur 15: Forslag til plankart 
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Formål 
Planforslaget legger opp til at det i tillegg til kontor kan etableres plasskrevende handel, samt salg 
av møbler, brune- og hvitevarer innenfor planområdet. I areal vil dette utgjøre en økning fra en 
mulig videre utbygging på ca 31.500 kvm BRA (gitt i gjeldende regulering) til en økning til ca 
77.500 kvm BRA. Dette er tenkt fordelt på ca 44.000 kvm kontor og ca 33.500 kvm handel. All 
ny virksomhet er planlagt anlagt langs Hvervenmoveien. For handelsvirksomhet, settes det en 
nedre grense på tillatt BRA tilsvarende 2.000 kvm. Dette for å ivareta intensjonene gitt i 
overordnete føringer, samtidig som man ønsker å legge til rette for virksomheter som er litt på 
siden av definisjoner gitt i Fylkesdelplanen for handel, men som kommunen ønsker kan etablere 
seg på Hvervenmoen da de ikke nødvendigvis egner seg i et tett bysentrum. Slik 
handelsetableringene anses å ikke være i direkte konkurranse med detaljvarehandelen i sentrum. 

Utnyttelse/høyder 
I planforslaget er det tillatt en utnyttelse på 60 % BYA for forretning og industri og 35 % BYA 
for kontor. Det er foreslått at kontorbygg kan etableres med en høyde på gesims opp til kote +142 
m.o.h, mens for forretning/industri er det satt en gesims-/mønehøyde på 10 meter over 
gjennomsnittlig planert terreng.  

Etappevis utbygging 
Det er vurdert at en full utbygging i tråd med potensialet i planforslaget, ligger en del år frem i 
tid. Det er derfor valgt å se på en etappevis utbygging, der man har vurdert en sannsynlig 
utbygging for de nærmeste tre årene. I konsekvensutredningen er det kun trafikkanalysen som er 
utredet i forhold til etappevis utbygging, da det er tiltak på eksisterende vegnett som vil være 
knyttet opp mot rekkefølgebestemmelser. Resterende tema er vurdert i forhold til 0-alternativet 
og full utbygging. 

0-alternativet omfatter enutbygging som kan gjennomføres med dagens vedtatte regulering. Det 
er sett på 2 alternative løsninger som innebærer at det også blir tilrettelagt for handelsvirksomhet 
som beskrevet over. Disse alternativene er utredet for å legge til rette for en mulig etappevis 
utbygging, da de teoretisk vil generere i størrelse samme mengde trafikk som alternativ 0 vil 
gjøre. Det er da vurdert at hvis man kan holde seg innenfor rammer gitt alternativ 0, vil dette 
utløse mindre tiltak på eksisterende vegnett. Ved full utbygging, vil det utløses større tiltak. 
Forslag til etappevis utbygging med tilhørende rekkefølgekrav sett i forhold til trafikale løsninger 
er som følger: 

Etappe 0a:  
Denne løsningen er en omregning av allerede tillatt kontor- og industriareal til handelsareal. Den 
er basert på trafikkutredning, vedlegg 8. Det er vurdert at en omregning av areal vil kunne legge 
til rette for en utbygging med et kontorbygg med ca 100 arbeidsplasser samt et handelsbygg med 
en salgs- og lagerflater på  totalt 6.000 kvm handelsareal for plasskrevende varer.  

Dette tiltaket utløser ingen krav til utbedring av eksisterende vegnett. 

Etappe 1:  
Denne løsningen består av en mulig utbygging av ca 15.000 kvm plasskrevende handel (inkl. 
møbler, brune- og hvitevarer), samt et kontorbygg med ca 100 arbeidsplasser.  

Dette tiltaket vil føre til en økning av trafikk tilsvarende ca 2.590 kj.t/døgn i forhold til dagens 
situasjon, og drøye 1000 kj.t/døgn mer enn for alternativ 0 og 0a. 

Det er vurdert at ved å bygge filterfelt ut fra avkjørselen til Hvervenmoen samt 2 felt i Osloveien 
ut av rundkjøringen i kryss nord for E16, vil avviklingsforholdene ikke forverres vesentlig i 
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forhold til dagens situasjon og 0-alternativet. Dette er derfor i planforslaget ansett å være 
tilstrekkelige tiltak ved etappe 1. 

Full utbygging:  
Dette utgjør en økning på ca 77.500 kvm BRA i forhold til dagens situasjon, og ca 46.500 kvm 
sammenliknet med 0-alternativet. Nyskapt trafikk vil her være ca 7.700 kj.t/døgn sammenliknet 
med dagens situasjon, og en økning på ca 6.400 kj.t/døgn sammenliknet med 0-alternativet.   

Ved full utbygging vil det utløses krav til å utrede trafikksituasjonen på nytt. Dette er gjort for å 
kontrollere reelle tall opp i mot teoretiske tall, samt se en videre utbygging opp i mot 
Ringerikspakke Hønefoss og KDP ny E16, som forhåpentligvis vil være kommet lenger i sin 
planlegging enn pr i dag. Forslag til avbøtende tiltak er i trafikkløsningen satt til å være filterfelt 
ut fra Hvervenmoen, økt antall felt ut av rundkjøringen i kryss Osloveien x Hvervenkastet, samt 
endret feltbruk i denne rundkjøringen og ny 4 felts bro over E16. Samtidig må det påpekes at ved 
ny E16 i henhold til alternativ A1a, så vil avviklingsforholdene i 2043 være akseptable. Dette er 
bakgrunnen for at det stilles videre utredningskrav før full utbygging.  

Andre rekkefølgekrav 

Det stilles krav til omdisponering av matjordslag før søknad om igangsetting av tiltak. Det stilles 
også krav til godkjent plan for overvannshåndtering, flytting av vei og hovedveiledning for vann 
og avløp, i tillegg til dokumentering av at brannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav.  

Parkeringsløsninger: 
Det er lagt opp til at planforslaget forholder seg til parkeringsvedtekter for Ringerike kommune. 
Det tillates at parkering etableres som bakkeparkering, og at denne ikke skal medregnes i 
utnyttelsesgraden. Dette er en følge av at det tilrettelegges for plasskrevende handel, og handel 
med møbler- og hvitevarer, og at dette er en type handel som i stor grad er bilbasert. For kontorer 
kan parkering anlegges i kjeller eller på bakke, med besøksparkering som bakkeparkering. Det 
tilrettelegges for ladestasjoner for el-biler innenfor planområdet. 
 
Vegnett og tilrettelegging for kollektivtrafikk: 
Det reguleres inn to bussholdeplasser og en reguleringsplass. Med dette kan kollektivdekningen 
øke betraktelig. Rundkjøringer og veier oppgraderes for å tåle økt busstrafikk.  

Det reguleres inn en korridor for vilt, hvor det ikke tillates inngjerding.  

7.3  Tiltakets forhold til overordnete rammer og føringer 
Tiltaket er i tråd med kommuneplanen og med gjeldende regulering i forhold til formål kontor og 
lett industri. Det foreslås i tillegg etablering av plasskrevende handel. Planforslag overskrider 
gjeldende plan hva gjelder utnyttelsesgrad og høydebegrensning. Da det allerede er dispensert fra 
disse forholdene innenfor gjeldende plan, anses det at planforslaget er i tråd med det som er tillatt 
gjennom byggesak for flere av eksisterende bygninger innenfor Hvervenmoen Næringspark.  

Kommuneplan:  
Området er oppgitt som ”erverv nåværende”. Det er kommunens uttalte mål å ”opprettholde gode 
basistjenester”, utvikle ”flere lønnsomme arbeidsplasser innen kunnskapsbaserte og 
tjenesteytende virksomheter”. ”Hønefoss skal være en robust og populær regionhovedstad.” 
Tiltaket anses derfor å være i samsvar med overordnede mål for kommunen. 

Reguleringsplan for ny E-16:  
Utkast til kommunedelplan for ny E16 er utarbeidet av Statens Vegvesen og oversendt Ringerike 
kommune. I det oversendte forslaget, er det angitt to alternative traséer som kan aksepteres av 
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Vegvesenet. Da det fortsatt er uvisst hvilket alternativ som blir valgt å jobbe videre med, er det 
usikkert hvordan planforslaget til Hvervenmoen skal forholde seg til disse planene. Veien kan 
enten legges et annet sted, fortsette å ligge der den ligger i dag eller legges på andre siden av 
planområdet. Utredningsarbeidet for Hvervenmoen har derfor valgt å forholde seg til dagens trasé 
med fremskrevet situasjon til 2030. Konsekvenser for fremskrevet situasjon frem til 2045 
avhenger av hvilken trasé for E16 som velges. Før full utbygging tillates, er det derfor satt krav 
til ytterligere trafikkutredning som skal avstemmes mot fremtidige planer for E16 samt reelle 
trafikktall etter gjennomføring av etappe 1 for Hvervenmoen – som beskrevet under pkt 7.2. 

7.4  Tiltakets forhold til annen planlegging/overordnete planer 
Planprogrammet beskriver hvilke overordnete rammer og føringer som skal ligge til grunn for 
utarbeidelse av detaljert reguleringsplan med KU. Det er i planprogrammet redegjort for utdrag 
av disse planene som kan ha betydning for planområdet. Kilder som brukes direkte i 
konsekvensutredningen er gjengitt i det aktuelle kapittel. Nedenstående beskriver resten i korthet:   

 
7.4.1 RPR for samordnet areal- og transportplanlegging:  

Det legges opp til at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer en 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge 
lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og en effektiv trafikkavvikling. Tiltaket 
kommer til å utnytte eksisterende infrastruktur og legges til det punktet i byen som er 
nærmest øvrig veinett. Hvervenmoen er i overordnete analyser angitt som randsone til 
sentrum, og det er vurdert at området kan egne seg til plasskrevende varer og annen 
arealkrevende handel, som møbler, brune- og hvitevarer. Basert på dette, kan man vurdere 
at Hvervenmoen er en såkalt B-lokalitet i forhold til ABC-prinsippet. Planområdet har 
relativt god kollektivdekning, og med etablering av to nye bussholdeplasser innenfor 
planområdet, vil dette bli ytterligere forbedret. 

 
7.4.2 Forskrift om rikspolitisk bestemmelse (RPB) for kjøpesentre (fastsatt 27.06.08):  

Tiltaket vil ikke kvalifisere som kjøpesenter, men bidra til at det plasseres flere 
arbeidsplasser utenfor sentrum. Det legges en nedre grense for areal tilrettelagt for handel 
– hver enhet må være minst 2000 kvm BRA, og dette gjøres for å forhindre 
bransjeglidning samt tilrettelegge for arealekstensiv handel i stedet for 
kjøpesenteretablering, slik den er definert i rapport ”Prinsipper og retningslinjer for 
handel i regionale planer”, utarbeidet av Transportøkonomisk institutt på vegne av 
Miljøverndepartementet. Dette betyr at planforslaget legger til rette for større enheter som 
selv om de ligger samlet, ikke er drevet som en enhet. Planforslaget vil kunne bidra til å 
avlaste sentrum for transportkrevende handel slik at detaljvarehandel kan lokaliseres her. 
Dette vil dempe trafikken på det overbelastede veinettet inn til sentrum.  

 
7.4.3 RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen:  

Retningslinjene tar sikte på at barn og unges interesser blir ivaretatt i planleggingen av det 
fysiske miljø. På kommunenivå innebærer dette at barn og unge blir delaktige i 
planprosessen og får mulighet til å uttale seg. Arealer og anlegg skal sikres mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det tilrettelegges for 
store nok og egnede arealer for lek og utfoldelse.  

 
Planforslaget legger ikke til rette for etablering boliger, så det stilles ikke krav til særskilte 
lekearealer innenfor området. 
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Det er i dag ingen arealer som benyttes til organisert eller uorganisert lek og aktiviteter 
for barn, hvis man ser bort i fra arealene som er i direkte tilknytning til de etablerte 
barnehagene. Disse benytter de nærliggende rekreasjonsområdene direkte sør for 
planområdet til utflukter. Disse berøres ikke av planforslaget, ut over at det tilrettelegges 
for gang-og sykkelvegnet som skal opprettholde tilkomsten til de nærliggende 
rekreasjonsområdene.   
 
Trafikksikkerheten innenfor området vil være som for dagens situasjon/0-alternativet, og 
den økte trafikken vil få få eller ingen konsekvenser i forhold til dette. Tiltak på 
tilliggende vegnett vil måtte bli en vurdering i forbindelse med den totale 
trafikkbelastningen på vegnettet i Hønefoss, og det stilles kun krav til mindre utbedringer 
av tilliggende vegnett i forbindelse med tiltaket. Det er vurdert at dette vil ha få eller 
ingen konsekvenser for trafikksikkerheten på tilliggende vegnett, herunder skoleveger. 
 

7.4.4 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for universell utforming:  
Tiltak må tilfredsstille krav gitt i PBL og gjeldende forskrifter. Da det kun tilrettelegges 
for arbeidslokaler og publikumsrettede arealer, vil det stilles krav til at tiltak skal være 
universelt utformet, både når det gjelder uterom, næring og handelsarealer.  

7.4.5 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging: 
Kommunene, herunder fylkeskommunene, skal gjennom planlegging og øvrig 
myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, 
samt økt miljøvennlig energiomlegging. Kommunene kan bidra til å redusere Norges 
utslipp av klimagasser og til å gjennomføre energieffektivisering og omlegging til 
miljøvennlige energiformer.  

Etablering av ny bebyggelse vil alltid føre til økt klimagassutslipp. Dette kan dog 
reduseres ved valg av miljøvennlige materialer med lav emisjon, materialer fra 
nærområdet som krever lave transportkostnader, materialer som har miljøvennlig 
produksjon med lite utslipp og lignende. Det vil ikke stilles særskilte krav til dette i 
reguleringsplanen. Nye bygninger vil måtte oppføres i tråd med gjeldende lover og 
forskrifter. I disse stilles det krav til maksimalt energiforbruk, materialer i tråd med 
momenter nevnt ovenfor, samt forhold angående forurensning og miljø. Ny bebyggelse 
vil derfor mest sannsynlig være mer gunstig sett i forhold til drift og klimagassutslipp enn 
eksisterende bygningsmasse. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet til Hønefoss 
Fjernvarme, og det er derfor trolig at ny bygningsmasse benytter seg av fjernvarme så sant 
det ikke legges til rette for bygg med særskilt miljøfokus/alternative oppvarmingskilder 
som vil gjøre bygningene enda bedre sett i forhold til klimagassutslipp/energiforbruk. 
Hønefoss Fjernvarme regner seg for å være CO2-nøytral. 

7.4.6 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442): 
Retningslinjen legges til grunn og sikres gjennom reguleringsbestemmelsene.  
 

7.4.7 Naturmangfoldloven: 
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at 
den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel. Planforslaget er 
vurdert i forhold til Naturmangfoldslovens §§8-12, og det er funnet at forslaget ikke er i 
strid med disse.  
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7.4.8 Den europeiske landskapskonvensjonen: 
De fleste forholdene som er nevnt i landskapskonvensjonen, er ivaretatt og innarbeidet i 
norske planleggingsverktøy, veiledere og retningslinjer, og det anses derfor ikke som 
nødvendig å fokusere på denne spesielt i planleggingen. 

7.4.9 Regional Planstrategi for Buskerud 2009-2012, vedtatt 19.06.08: 
Planstrategien fokuserer på 8 temaområder: klima og energi, samferdsel og 
kollektivtrafikk, satsningsområde for næringsutvikling, læring hele livet, kommuner med 
nedgang i folketallet, Hardangervidda/Vassdrag/Vassbruk og folkehelse. I forhold til 
vedtaket er punktene samferdsel og kollektivtrafikk nevnt under trafikk, satsningsområde 
for næringsutvikling nevnt under handel, og klima og energi under energi og miljø.  

 
7.4.10 Fylkesdelplan for handel-, service og senterstruktur vedtatt 17.09.03: 

 
Fylkesdelplanen gir føringer om at plasskrevende og arealkrevende varer kan utvikles for 
et regionalt marked i tilknytning til eksisterende kjøpesentre, dersom det er avsatt egne 
områder til dette formålet i kommuneplanen.  
 
Plasskrevende varer defineres som: 
- Forretninger som forhandler biler og motorkjøretøyer 
- Forretninger som forhandler landbruksmaskiner 
- Forretninger som forhandler trelast og andre større byggevarer 
- Salg fra planteskoler/hagesentre 

Lokalisering: 

• Plasskrevende varer (biler/motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelasthandel og andre 
større byggevarer, salg fra planteskole/hagesentre: bør lokaliseres utenfor 
sentrumsområdene i byer og tettsteder, fortrinnsvis til sentrumsområdenes randsone eller 
til egne områder som er avsatt til dette formålet i kommuneplanen. 

• Møbler, brunevarer og hvitevarer: kan lokaliseres til sentrumssonen, til 
sentrumsområdenes randsone eller til egne områder som er avsatt til dette formålet i 
kommuneplanen. 

• Annen privat og offentlig tjenesteyting: skal bygge opp under og utvikle den eksisterende 
senterstrukturen i fylket. 
 
Andre forhold som bør tas i betraktning: 

• Gode offentlige kommunikasjonsmuligheter 
• Miljømessige og estetiske hensyn ved etableringer 
• Hensyn til ulike brukergruppers behov 

 
Overordnete analyser bestilt av Ringerike kommune, definerer Hvervenmoen som randsone 
til sentrum. Det skal dermed ligge til rette for etablering av handel for plasskrevende handel, 
møbler, brune- og hvitevarer. I tillegg skal man bygge opp under og utvikle eksisterende 
senterstruktur i fylket – og man må anse at det etablerte kontormiljøet på Hvervenmoen faller 
inn under dette, da det både er statlige og regionale virksomheter som er etablert her. 
Planområdet ligger nært inntil hovedvegnettet, samtidig som det legges opp til å bedre 
forholdene for kollektiv transport ved å etablere to nye bussholdeplasser. Med blant annet 
dette som argument, anses planforslaget å kunne være i tråd med forhold angitt i 
Fylkesdelplanen for handel. 
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7.4.11 Kommuneplan for Ringerike: 

I kommuneplanen er planområdet satt av til erverv, som defineres som ”et formål i 
kommuneplanen som man kan ha forretning, kontor, lager, industri, handel”. Altså er 
planforslaget i tråd med kommuneplanen.  
 
I kommuneplanens arealdel er Hvervenmoen nevnt i forbindelse med næringsområder. 
Målsettingen med næringsområdene er at nye virksomheter for detaljhandel i utgangspunktet 
bør lokaliseres til senterområdene. Det er store ledige næringsarealer både på Kilemoen, 
Hensmoen, Hvervenmoen og langs Soknedalsvegen. Dette vurderes som tilstrekkelig for å 
dekke behovet innenfor kommuneplanens periode.  

 
7.4.12 Grønn plakat: 
 

”Grønn Plakat” ble vedtatt 30.11.2000. I denne er det angitt viktige grønnstrukturer i og 
rundt Hønefoss, og disse er sortert i forhold til verdi, fra ”områder uten grøntstruktur” til 
”områder med meget stor verdi”, i alt 5 klasser. Her er Hvervenmoen klassifisert som 
”meget stor verdi”, men det omtaler Hvervenmoen før det ble bygget ut. Hvervenmoen 
fikk stor verdi fordi det var et skogsområde i nærhet til byen, en rolle skogen bak 
Hvervenmoen har overtatt sett i forhold til dagens situasjon. 

 
7.4.13 Energi-og klimaplanen for Ringerike, vedtatt 02.12.10: 

Visjon og mål for klimaarbeidet i Ringerike er ”Ringerike skal være et forbilde innen 
energieffektiviseringen, bruk av fornybare energikilder og reduksjon av 
klimagassutslipp.”  Hovedmålene er som følgende:  

• Stimulere til økt bruk av alternative energikilder. Oljefyring skal fases ut. 
• Klimautslipp fra transport skal reduseres gjennom satsning på kollektivtrafikk og sykling, 

og fokus på redusert utslipp fra kjøretøy. 
• Kommunen skal utnytte sin rolle som pådriver og kunnskapsformidler for å bidra til økt 

kunnskap om energi og klima i Ringerike. 
• Kommunale bygg og anlegg i Ringerike skal være mest mulig klimavennlige. 

 
Planen inneholder en rekke forslag til tiltak innenfor de definerte fokusområdene, med 
angitt tidsperspektiv og status.  

7.4.14 Veipakke Ringerike: 
Statens Vegvesen har under arbeid en Konseptvalgutredning (KVU) som skal avklare 
prinsipielle løsninger for en mulig bypakke, Ringerikspakke, i Hønefossområdet.  
 
KVU skal avklare forholdet mellom restriktive tiltak for biltrafikken, satsning på 
kollektivtrafikken, gående og syklende. Den skal angi stimulerende tiltak for 
kollektivtransporten, samt avklare videre utbygging av hovedvegsystemet gjennom 
Hønefoss og forhold knyttet til arealbruk og utbygging i Hønefossområdet.  
 
Utredningen skal munne ut i en anbefaling om videre planlegging og valg av konsept for 
den videre prosessen. Prosessen og innholdet i utredningene gjennomføres i tråd med de 
krav som blir stilt gjennom rammeavtalen for ordningen med KS1 (ekstern 
kvalitetssikring). 
 
Statens Vegvesen skal ha KVU-rapporten ferdig til utgangen av 2014. 
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7.4.15 Gjeldende reguleringsplaner:  

Tilgrensende planer som kan nevnes er reguleringsplan 283-01 Sykehusområdet 
(11.11.2008), 107-02 Boligfelt ved sykehusområdet (21.11.1996), 241-01 Hvervenenga 
(29.06.2005),  i tillegg til Statens Vegvesen sin plan, nr 237 GS Hønen Hvervenmoen 
(29.06.1995). 

7.5  Beskrivelse av tiltaket 
Planen er fleksibel i forhold til tiltaket, ettersom det er flere avgjørende forhold som kan komme 
til å endre seg i løpet av de neste tiårene. Nedenfor er det skissert opp ett alternativ til utvikling. 
Viktige elementer, som vil være gjeldende selv om plassering skulle endre seg, er beskrevet 
nærmere.  

 
Figur 16: Illustrasjoner (Kilde: Halvorsen & Reine AS) 

1. Kontorstripen  
De nye kontorlokalene, 3 punkthus på rekke med de eksisterende mot veien og 2 mot skogen, har 
en BYA på ca. 6700 m2 til sammen. De føyer seg langs veiens kurve og kan ses gjennom 
vegetasjonsbeltet med furutrær, som opprettholdes frem mot avkjøringen. Den differensierte 
utformingen, intervallet byggene er plassert og hastigheten de kan ses i, gjør at området fremstår 
som attraktivt og spennende fra E16. Området er et klart avbrekk fra øvrig bebyggelse langs E16. 
Den høye kvaliteten på arkitekturen vil opprettholdes og bidra til å forsterke signalet om at 
Hønefoss har et innovativt arbeidsmarked i vekst.  
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Figur 17: Illustrasjoner (Kilde: Halvorsen & Reine AS og Rambøll AS) 

 

2. Næringsarealene: 

De nye byggene består av omtrent 40 000 m2 grunnflate nærings-, forretnings- og kontorlokale. 
Arealer for plasskrevende handel representerer omtrent ¾ av tillatt areal i grunnflate, og fremstår 
som 2 volumer med flere selvstendige enheter innenfor hvert volum – det er egne innganger og 
eget varemottaksområde for hver enhet. Det er tenkt opptil 5 forskjellige aktører i hver. Her er det 
tenkt plasskrevende handel, og handel med møbler, brune- og hvitevarer. Det ene volumet er lagt 
ved innkjøringen til området. Dette kan ses fra veien og er mest tilgjengelig for allmennheten. 
Det andre butikkvolumet er plassert lenger inn på området. De er henholdsvis ca 15 000 m2 og 18 
000 m2 BYA store. Det fokuseres på utforming av takflater for å opprettholde en høy 
arkitektonisk kvalitet også sett ovenfra. Det er illustrert grønne takflater som kan avhjelpe 
fordrøyning av overvann. 
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Figur 18: Illustrasjoner (Kilde: Halvorsen & Reine AS og Rambøll AS) 

3. Gangvei internt på området 
Det er lagt opp til en intern gangvei fra undergangen og ut i marka langs den urbane 
kontorstripen. På denne måten opprettholdes gangkorridoren fra boligområdene/sykehuset på 
Hvervenkastet og ut i marka. Det er planlagt å anlegge to bussholdeplasser innenfor området 
fordi det økte antallet kontorplasser og tilrettelegging for handel vil gi økt dekning. Den kan i så 
fall brukes av pendlere så vel som lokale på vei ut i marka.  

 
Figur 19: Illustrasjoner (Kilde: Halvorsen & Reine AS og Rambøll AS) 
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4. Eierforhold, beliggenhet, avgrensning og størrelse. 
Eiendommene eies av AKA AS, og avgrensningen endres ikke vesentlig fra dagens situasjon. 
Om tomter skilles ut og bebygges, eller om AKA AS vil bygge og leie ut, er ikke tatt stilling til i 
forslag til plan, og vil heller ikke ha store konsekvensene for gjennomføring av tiltak. 

5. Topografi, vegetasjon og solforhold 
Området blir mer solrikt fordi skogen må tynnes ut, men beltet av furutrær som omkranser 
området opprettholdes. Utad vil området derfor beholde sitt grønne preg. Situasjonen blir derfor 
ikke vesentlig endret i forhold til landskapsbildet, men inne på området vil det bli mer åpent. Det 
er viktig for landskapsbildet at noe av bebyggelsen er punkthus (kontor), slik at inntrykket av 
næringsparken i den frodige skogen kan opprettholdes. 

6. Kulturminner 
Den nye kullgropen som ble funnet under den arkeologiske registreringen forskutteres frigitt, 
som de andre som ble funnet i forbindelse med reguleringsplanen Hvervenmoen vekstområde fra 
1999. Dette må avvente endelig avklaring fra Fylkesmannen. 

7. Miljøforhold 
Det tillates ikke etablering av forurensende virksomheter innenfor planområdet.  

8. Konsekvenser for nærområdet 
Økt trafikk vil føre til noe økt belastning på tilliggende vegnett, men situasjonen vil etter 
gjennomføring av avbøtende tiltak ikke forverre situasjonen sammenliknet med dagens situasjon 
eller 0-alternativet. Økt trafikk vil også føre til noe høyere støybelastning, men økt støynivå vil 
være ca 1dB, og dermed ikke merkbart. Tiltaket vil heller ikke medføre merkbar økning for 
nærområdet i forhold til luftforurensing. 

Det kan være behov for en oppgradering av vann- og spillvannettet, og deler av dette må flyttes 
og forlenges mot sør.  

Det er søkt opprettholdt korridorer som sikrer adgang til ”hundremeterskogen” bak planområdet. 
Her er det skog med høyt bonitetsnivå, stinettverk og lavvo. Parkeringsmuligheter/gangvei gjør at 
friluftsområdene blir mer tilgjengelige.  

De nye lokalene åpner for at noe av den plasskrevende næringen som anbefales flyttet (se 
handelsanalyse) fra Hønefoss sentrum frigir plass til detaljvarehandel i sentrum.   

8 KONSEKVENSUTREDNING  
Konsekvensutredningen er utført tematisk i henhold til endelig planprogram fastsatt av Ringerike 
kommune 17.01.2012. I alt er 8 ulike deltema utredet. Under angivelse av metode er teksten som 
beskriver utredningskrav fastsatt i planprogrammet angitt med kursiv tekst.  

8.2  Konsekvenser for handel 
Handel som konsekvensområde står i særstilling fordi analysen er forutsatt utarbeidet basert 
på eksisterende analyser som gir svært forskjellige anbefalinger. Disse analysene blir derfor 
presentert i forkant av diskusjonen rundt konsekvenser. Vi ser behovet for å inkludere næring 
under kapittelet konsekvenser for handel, på grunn av relevansen for planområdet og på 
grunn av hvor sammenvevd handel og næring er når det gjelder konsekvenser på byplannivå.  

Nedenstående er basert på en Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss utarbeidet av 
Asplan Viak AS og By- og Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik utarbeidet av 
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Rambøll. Tekst fra analysen er gjengitt i kursiv. Analysene er vedlagt i sin helhet. Det trekkes 
også fram informasjon som ikke kommer fra av disse analysene, da er kilder oppgitt.  

• Innledning 
Utbyggers ønske om å legge til rette for handel må ses i sammenheng med utviklingen av 
Hønefoss sentrum, definisjonen av handelsgrunnlaget, det arkitektoniske uttrykket 
forskjellige type handel har og forflytningen av mennesker som følger med. Det ble i 
vedtatt planprogram angitt at plasskrevende varer samt brune/hvitevarer var ønskelig i 
området. 

Utbygger indikerer at det i planforslaget er aktuelt med inntil 33 300 m2 BRA med handel 
i hele området. I tillegg er det planlagt 34 100 m2 BRA nye arealer tilrettelagt for kontor. 
0-alternativet åpner for  31500 m2 BRA økning i bygningsmassen i henhold til formål gitt 
i gjeldende plan.  

• Forutsetninger og aktuelle begreper: 

Begrepene vedtatt i formannskapet i forbindelse med behandling av handels- og 
byutviklingsanalysen utført av Asplan Viak er tatt i bruk og uthevet under: 

o Plasskrevende varer er forretninger som forhandler: 
§ Biler og motorkjøretøyer 
§ Landbruksmaskiner 
§ Trelast og andre større byggevarer 
§ Salg fra planteskoler/hagesentre 

o Møbler, brunevarer og hvitevarer: 
Varer som regnes som arealkrevende og transportskapende. 

 
Andre aktuelle begreper er: 
o Bransjeglidning:  

Kjeder som tradisjonelt holder seg innenfor en bransje glir over i en annen ved å ta inn 
nye varer fra andre bransjer.  

o Dekningsgrad:  
Dekningsbidrag i prosent av omsetning.  

o Kjøpesenter:  
o Kjøpesenter etter Miljøverndepartementets definisjon er: ”Detaljhandel i 

bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som etableres, drives eller 
framstår som en enhet samt utsalg som krever kunde - eller medlemskort for å få 
adgang” 

o Handelsgrunnlag:  
I dette tilfellet området forbrukerne bor i.  

o Detaljhandelsomsetning pr innbygger:  
Omsetning/innbygger. Indikasjon på hvor attraktiv en by er som handelssted.  
 

• Innsamling av data 
Kilder:  

o By- og stedsutvikling Ringeriksregionen 2030 Samferdselsanalyse, Rambøll 
o Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken & Vik, Rambøll 
o Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss, Asplan Viak 
o Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune, gjeldende plan 
o SSB`s befolkningsregister på grunnkretsnivå 
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o CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn: Attraktive og klimavennlige mellomstore 
byer, 2-2012 

o NIBR rapport: Byenes attraktivitet Hønefoss i fokus, 2008:104 
o Litteraturstudie: Små og mellomstore byer og regional utvikling. Foss, Juvkam og 

Onsager 2006 
o Saksprotokoll 11/4780-32 Handels- og byutviklingsanalyse 
o Buskerud fylkeskommune: Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i 

Buskerud, oktober 2003 
o Transportøkonomisk institutt, Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning: Prinsipper 

og retningslinjer for handel i regionale planer, 2009 
o Regional planstrategi 2013-2016, vedtatt av Fylkestinget 6. Desember 2012. 

 
Influensområde: Planområde, Hønefoss sentrum, handelsgrunnlaget for regionssenter 
Hønefoss.  

 
 

Handelsanalyse 

Handelsanalysen er satt sammen av tre andre analyser som belyser sammenhengen mellom 
plasseringen av handel, samferdsel og byutvikling. Kun de delene av analysene som er relevante 
for Hvervenmoen i seg selv og i en større kontekst som del av utviklingen av Hønefoss by er tatt 
med og kommentert. Referert tekst er gjengitt i kursiv. Tekst som ikke er i kursiv er et 
sammendrag. 

 

3.1.1. Rambøll: Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken &Vik 
Utvikling av Hønefoss, ”Båndbyen” 
 
Hønefoss 
 
”Gjennom å satse på fortetting i nord-søraksen gir man et bedre grunnlag for 
kollektivtransport, samtidig som man revitaliserer de mest sentrale delene av byen. Fordi 
fortettingspotensialet er så stort, vil i prinsippet nord-sør aksen alene være nok til å ta 
unna behovet for nye boliger og næringsvirksomhet i lang tid fremover.” 
 
”Næring, plasskrevende handel, flyttes på lang sikt til Hvervenmoen, det sydligste punktet 
i sentrumslinjen.” 
 
Rambøll mener at for å håndtere befolkningsvekst og samtidig ha et godt bymiljø i 
Hønefoss, bør hovedgrepet være en nord-sør akse som strekker seg fra Hvervenmoen via 
Osloveien, sentrum og Hønengata.  
 
Plasskrevende handel er i dag plassert nær sentrum, den burde i stedet plasseres i 
randsonen av byen for å gi plass til detaljvarehandel, boliger og arbeidsplasser.  
Hvervenmoen er definert som randsonen. Fortetting på Hvervenmoen kan være et aktuelt 
tema innenfor eksisterende byggesone, men det vil trolig ikke være aktuelt å sette i gang 
fortettingsprosesser her på en stund.  

 
Hvervenmoen 
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”Området er 166 daa stort og har et samlet potensial for næring på 174 300 kvm. Det er 
lagt til grunn en utnyttelse på 30% BYA, med bygninger på 3 til 4 etasjer. Forutsatt at det 
bygges arbeidsplassintensiv virksomhet gir dette rom for ca 4300 ansatte…”  
 
Bygges det derimot plasskrevende handel vil antallet bli redusert. Her jobber både 
pendlere, folk bosatt i Hønefoss og omegn. Det er en attraktiv næringspark med god 
tilgang til det øvrige veinettet.  
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Figur 20: ”Hovedgrep i Hønefoss” (Kilde: Rambøll AS) 

 
 
 
 
 
 

 
3.1.2. Rambøll: By- og stedsutvikling Ringeriksregionen 2030, Samferdselsanalyse  
 
Det er generell vekst og utvikling i Ringeriksregionen, men deler av vegnettet i Hønefoss 
har allerede nådd sin kapasitetsgrense. Dette medfører dårligere rammebetingelser for 
vekst. Ny Ringeriksbane vil være nødvendig hvis en ønsker å innlemme Ringerike i bolig- 
og arbeidsmarkedene i Osloregionen på sikt, med ett kvarters reisetid til Sandvika og en 
halv time til Oslo. Ny E16 vil korte inn reisetiden til Sandvika for bil og kollektivtrafikk 
og gi en sterkt forbedret kjørekomfort.  
 
Ringerikspakken med konseptvalgstudie for framtidig vegsystem i Hønefoss vil først 
starte opp seint i 2012. Tiltakene en til nå har sett mulighetene til gir ikke tilstrekkelig 
kapasitetsøkning. Det vil først og fremst ha betydning for biltrafikk til/fra sentrale deler av 
Hønefoss.  

 
3.1.3. Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss, Asplan Viak 
 
Handels og byutviklingsanalyse for Hønefoss er delt i tre faser: 
Fase 1 ser på dagens situasjon, fase 2 ser eksempler fra andre byer og prøver å definere 
hva som er ønskelig å oppnå i Hønefoss, fase 3 prøver å definere hva som er ønskelig å 
oppnå i Hønefoss og trekker noen konklusjoner med forslag til konkrete utbyggingstrinn.  
 
Fase 1 – Analyse av dagens situasjon,  
Hønefoss: en ikke-fungerende båndby 
 
Hønefoss har ikke høy nok befolkningstetthet i dag til å forsvare et økonomisk 
bærekraftig kollektivtilbud. Det er i dag en ”båndby” mellom to områder som inneholder 
hovedtyngden av senterfunksjoner: sentrum, hvor 30% av arbeidsplassene er lokalisert og 
Hvervenmoen/Hvervenkastet, hvor 16 % av arbeidsplassene er lokalisert. Over 50 % av 
arbeidsplassene er altså utenfor tettstedsavrensningen.  
 
”Befolkningstettheten er generelt lav … og ligger hovedsakelig på 1-2 boliger per dekar. 
Som ett sammenligningsgrunnlag, er det på generelt nivå nødvendig med en tetthet på 3,5 
boliger pr dekar for å kunne drifte et økonomisk bærekraftig kollektivtilbud.” 
 
”Lav tetthet i boligområdene… gjør at kun 30% av beboerne i Hønefoss har gangavstand 
til sentrum(under 20 min), mens over 65% har akseptabel sykkelavstand til sentrum(15 
min).” 
 
”Kartleggingen viser at hovedtyngden av senterfunksjoner i Hønefoss er konsentrert om 
to områder; sentrum og Hvervenmoen/Hvervenkastet. Drøyt halvparten av 
senterfunksjonene i Hønefoss er lokalisert til sentrum, mens i underkant av 30 % ligger på 
Hvervenmoen/Hvervenkastet…(Ringerike sykehus regnes ikke som sentrumsfunksjon)” 
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Dekningsgraden i Hønefoss viser at det ikke er behov 
for etablering av mer næring, kanskje med unntak av 
dagligvarebutikker. Analysen har ikke vurdert 
Hønefoss som regionsenter, og regner derfor ikke folk 
som bor utenfor Ringerike kommune til 
handelsgrunnlaget.  

 

 

 Figur 21: Tabell dekningsgrad for Ringerike uten        

handelsomland (Kilde: Rambøll AS) 

 
 
 
 
 
”I fylkesdelplan for handel og senterstruktur for Buskerud er Hønefoss definert som et 
regionssenter, og det kan diskuteres om kundegrunnlaget for handel i Ringerike også bør 
inkludere bosatte i nabokommunene Hole, Modum og Krødsherad og Jevnaker(til 
sammen 27 600 personer). Dette ville i så fall gitt lavere dekningsgrader for Ringerike.” 
 
”Handelsanalysen viser at det ikke er nevneverdig behov for nye utbyggingsarealer for 
handelsetablering i kommunen. Detaljvarehandel bør således konsentreres innenfor 
allerede regulerte handelsarealer (senterområder i kommuneplanen), og ikke tillates 
etablert på nye arealer utenfor disse.” 
 

Fase 2 – grunnlag for en levende bykjerne, 
Hønefoss som kreativ by 

 
Byplanidealet som brukes i analysen er ”den kreative by”, hvor tetthet, mangfold og et 
godt samferdselsnettverk skal tiltrekke seg kreative yrkesgrupper (kunstnere, designere, 
regissører osv). Det er foreslått at et godt bymiljø skapes av videre urbanisering av 
Hønefoss og forventer en økning av folk som ønsker å bo urbant, i Hønefoss sentrum. 
Hønefoss sin rolle som regionssenter er vedkjent men konsekvensene er i liten grad 
beskrevet.  
 
”Vi følger den globale trenden med flytting fra bygda til storbyregionene… Likevel viser 
flere spørreundersøkelser her i Norge at mange nordmenn ønsker å bo i enebolig.” Sted 
og miljø var hovedflyttemotiv i 2008. 
 
”For Ringerike, med kommunesenteret Hønefoss, er det først og fremst Hole, Modum og 
Krødsherad som ligger nær nok til å ha handelsmessig samkvem av betydning med 
Hønefoss. I midlertidig er avstanden til nabokommunen Jevnaker i Oppland så kort at det 
er grunn for å regne med en viss handelslekkasje herfra til Hønefoss. Hønefoss´ 
innflytelse strekker seg trolig også noe lenger oppover i Hadeland” 
 
”Konsentrasjon av handel gir størst attraktivitet og dermed sannsynligvis størst mulighet 
til å vinne konkurransen om den mest attraktive handelskapitalen. Det vil også trolig gi 
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større økonomiske ringvirkninger til annen virksomhet, sterkere impuls til den kreative 
byen og større bidrag til investeringskapital til krevende byutviklingsprosesser.” 

 
For å få høy konsentrasjon av handelsmuligheter foreslås det å legge alt av handel, kontor og 
bolig til sentrum, rundt den identitetsskapende elva. Det etterlyses en undersøkelse av hvem som 
bruker handelsmulighetene i sentrum, folk fra Hønefoss (syklende eller gående) eller folk fra 
regionen som har reist lenger (med bil). Det defineres også aktiviteter som ikke trenger å legges 
dit, men som for eksempel kan legges til Hvervenmoen.  
 
”Varegrupper som ikke trengs plasseres i by- og tettstedssentre: 
Buskerud vil videreføre den forholdsvis snevre tolkningen av plasskrevende varer i de 
rikspolitiske bestemmelsene §4 (III). Se definisjon under innledning” 
 
Det gis eksempler på gode fortettingsstrategier, både i form av fortetting innen eksisterende 
bystruktur og etablering av nye ”satellittbyer” i forbindelse med større byer.  

 
Eksempler på dette er: 

• Västra Hamnen, Malmö 
• Ørestaden 
• Lillestrøm 

 
Å plassere handel i sentrum/bygge tettere er et virkemiddel for et bedre og mer bærekraftig 
bymiljø. Det er særlig viktig i sentra med nærhet til LNF områder, slik som Hønefoss.  
 
”uavhengige forskningsresultater viser at den klassiske europeiske bystrukturen er mest 
bærekraftig i våre nordiske byer.” 
 
Fase 3 – Forslag til overordnet strategi  
Hønefoss som tett by for kreative mennesker 
 
Hønefoss karakteriseres som en båndby på 4 km, som burde styre utviklingen mot 
”kvartalstruktur”, et ”prinsipp for bærekraftig bykjerne”.  
 
Attraktiviteten i Hønefoss i følge ”det kreative barometer”  
 
Attraktivitet måles etter: 
1. Nærhet til sentrum 
2. Nærhet til jernbanestasjonen 
3. Tilgang til gangvei-nettet 
4. Tilgang til urbane virksomheter (kultur, butikker, restauranter) 
5. Tilgang til park 
6. Nærhet til vann 
7. Kvartalsstruktur (grad av sluttethet og andel utadvendte entréer mot gata i kvarteret) 
 
Den gjennomsnittlige bosituasjonen i Hønefoss kommer dårlig ut på ”attraktivitetsskalaen” til 
analysen. Få har gangavstand til sentrum, få har nærhet til jernbanen (jernbanen er heller ikke det 
mest effektive reisemiddelet og har få stopp i regionen som danner handelsgrunnlaget), få har 
tilgang til restaurant, utsalgssteder og kultur innenfor 1 km, få bor i en kvartalsstruktur som er 
sluttet med utadvendte entréer mot gata i kvarteret.  
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“Området mellom Storgata/Osloveien, Søndre Torg, Jernbanestasjonen, Nordre Torg og 
Industrigata er den mest tilgjengelige delen av Hønefoss. Etablering av handel og større 
arbeidsplasskonsentrasjoner innenfor dette området vil kunne bidra til å redusere samlet 
transportomfang i Hønefoss, samt gi bedre muligheter for kollektivbetjening og økt bruk av 
gange/sykkel.” 
 
Asplan Viak anbefaler å konsentrere arbeidsplasser og handel i det historiske sentrum og flytte 
plasskrevende handel og hvitevarer/brunvarer ut av byen fordi den uansett krever bil og derfor 
bidrar til økt trafikk i sentrumsområdene. Samtidig påpeker de at bransjeglidning kan gjøre dette 
skillet vanskelig i plansammenheng.  
 

 
Figur 22: Illustrasjon av hovedgrep i Hønefoss (Kilde: Asplan Viak AS) 
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”Store strukturendringer innen handel og utfordringer med bransjeglidning gjør det vanskelig og 
til dels uhensiktsmessig å skille mellom plasskrevende varer og detaljhandel i plansammenheng. 
Det anbefales derfor å konsentrere fremtidig handel innenfor dagens arealer regulert til handel 
(senterområder i gjeldende kommuneplan), med særlig fokus på Hønefoss sentrum.” 
 
Handel med plasskrevende varer: 
 
Handel med plasskrevende varer slik det er definert i PBL bør ikke etableres i sentrum og andre 
senterområder fordi dette vil generere mer biltrafikk gjennom sentrum, (ettersom dette er handel 
som fordrer bruk av bil) men kan evt. etableres i byens randsone og med god tilgang til 
overordnet veinett, som for eksempel Hvervenmoen.  
 
Med plasskrevende varer menes følgende varegrupper (uttømmende liste iht PBL): 
 
• Biler  og motorkjøretøyer 
• Landbruksmaskiner/anleggsmaskiner 
• Trelast og byggevarer 
• Planteskoler/hagesentre 
• Fritidsbåter 
 
Annet transportskapende handel (hvite-brunevarer) 
 
Transportskapende handel som ikke inngår i definisjonen av plasskrevende handel slik dette er 
definert i Plan- og bygningsloven bør fortrinnsvis etableres i utkanten av anbefalt sone for 
detaljvarehandel... Fortrinnsvis ved stasjonsområdet og Industrigata/Hønengata, fordi dette er 
områder som muliggjør relativt god trafikkavvikling, og har god tilgjengelighet både lokalt og 
regionalt. 

 
 

 
Kommentarer til Handelsanalyse 
 
Handelsanalysen tar ikke konsekvensene av at byen er et regionssentra og identifiserer heller ikke 
de attraktive kvalitetene ved Hønefoss som bosted i dag. Dette skaper et behov for et mer 
nyansert bilde av Hønefoss før man tar en beslutning om hvor handelen skal plasseres. Det ene 
punktet går på Hønefoss sin betydning, om det er et regionssenter eller ikke. Det andre punktet 
går på hvilke kvaliteter det skal bygges opp under.  

Miljøverdepartementet etterspurte i 2012 en undersøkelse av CIENS for å få en oversikt over 
kunnskapsstatus for klimavennlig og attraktiv byutvikling i mellomstore byer. Det finnes store 
kunnskapshull og forbedringspotensialer for planlegging av byer med 10 000 til 50 000 
innbyggere, ettersom det meste av byforskning (som utgangspunktet til ”the creative city”) er 
gjort på byer hvor innbyggertallet er av millionstørrelse. 
 Resultatene i rapporten kan være klargjørende hvor Handelsanalysen kommer til kort og er brukt 
videre i arbeidet. 
 
Hønefoss – et regionssenter? 
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Handelsanalysen erkjenner at Hønefoss er et regionssenter, men baserer seg allikevel ikke på 
dette når handelsgrunnlaget vurderes. Konklusjonen om at Hønefoss har nok handel, er derfor 
ikke relevant med mindre man ikke aksepterer at Hønefoss er et regionssenter. Tall fra SSB viser 
at omsetningsutviklingen har vært langt større for detaljhandel enn for dagligvarer i Ringerike, 
noe som er karakteristisk nettopp for et regionssenter.  

 
Forbildebyene det refereres til ligger i umiddelbar nærhet til store byer, Hønefoss kan ikke helt 
sammenlignes, fordi det er så mange aktuelle satellittbyer som ligger nærmere Oslo enn 
Hønefoss. Hønefoss står i særstilling som regionsenter fordi byen så vidt ligger utenfor Stor-Oslo 
regionen. Byen er desidert størst i sitt område for handelsgrunnlag. Om ikke befolkningsveksten 
har vært der, så har handelsveksten det. Som figur 23 og 24 viser, så er det først og fremst som 
regionssenter sett i forhold til detaljvarehandel at Hønefoss opplever vekst, mens Buskerud for 
øvrig overgår Hønefoss når det kommer til omsetningsutvikling i dagligvarer.  
 

 
Figur 23: Årlig omsetningsvekst for detaljvarehandel i Ringerike, sammenlignet med Buskerud og landet   

som helhet. (Kilde SSB)  

 
Figur 24: Årlig omsetningsvekst for dagligvarehandel i Ringerike, sammenlignet med Buskerud og landet   

som helhet. (Kilde SSB)  

 
 
Hønefoss – hvilke kvaliteter er attraktive? 
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Grepene man gjør i forhold til plassering av handel skal bidra til at Hønefoss blir mer attraktiv. 
Det er derfor viktig at man vet hvilke kvaliteter som er attraktive ved byen. De fleste i Hønefoss 
har ”tilgang til park”,  ”nærhet til vann” og vel så det. De fleste har egne hager, nærhet til skog og 
rekreasjonsarealer. Mange i Hønefoss har tilgang på båtplass, mark å dyrke, jaktområder, 
orienteringsløyper og fiskeplasser. Det fysiske miljøet i Hønefoss er karakteristisk, 25 % av 
bygningsmassen i Ringerike er gårdsbruk (Rambøll: Eggemoen temautredninger, oktober 2012). 
Hønefoss og området rundt er preget av historisk kulturlandskap. Kvalitetene som de ovennevnte 
er ikke med i attraktivitetsbarometeret som danner basis for konklusjonen i ”By- og 
handelsanalsyen for Hvervenmoen”, Asplan Viak AS. 
 
Hovedgrepet til analysen er å danne en tett bystruktur(noe som tilsier typologien boligblokk) i 
sentrum med god kollektivdekning som kan ta imot den store befolkningsveksten forventet i 
storbyregionene. Hønefoss ligger utenfor storbyregionene Drammen og Oslo. Byen opplevde en 
negativ befolkningsvekst fram mot 2005 og har økt med beskjedne 3 % frem mot 2013. Som vi 
ser av tabellen under er Hønefoss størrelsesmessig et typisk sted hvor de fleste bor i tettbygde 
strøk og de fleste bor i enebolig. Størrelsen på byen skal omtrent tidobles før folk begynner å bo 
tettere.  
 
Boligsituasjon i småbyer og tettsted i Norge: 

 

 
Figur 25: Boliger etter kommunestørrelse og tettbygd strøk. Basert på tall fra SSB (2011b). ”Småhus” inkluderer 
tomannsboliger og rekkehus.  

 
 
Om kollektivdekningen er god eller dårlig…”ser ikke ut til å spille noen vesentlig rolle før byene 
overstiger 100 000 innbyggere, da blir også gangtrafikken viktigere.” (Attraktive og 
klimavennlige mellomstore byer, 2012). Altså skal Hønefoss vokse fra 14 000 til 100 000 
innbyggere før folk begynner å reise kollektivt og gå steder.  

Analysen foreslår å legge handel og næring til sentrum. Andelen av omsetningen som foregår i 
sentrum har vært synkende i de ti største kommunene i Norge med unntak av Oslo. 
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Gjennomsnittet for landet er ca. 30%. 31% av arbeidsplassene i Hønefoss ligger i sentrum, av de 
er de fleste innen handel, og 49% av sentrumsfunksjonene, men det har ikke vært mulig å 
oppdrive et konkret tall. De ovenstående tallene tyder allikevel på at Hønefoss ikke er i 
særstilling hva angår å legge handel og næring utenfor sentrum.  
 
I norsk sammenheng er det først og fremst byer som har flere enn 100 000 innbyggere om har 
potensialet for å bli en ”kreativ by” som er attraktiv i følge barometeret presentert av Asplan 
Viak. Folk foretrekker å kjøre bil og bo i enebolig helt til byen blir såpass stor at det blir praktisk 
med kollektivtrafikk og det oppstår tilbud som er attraktive i en så stor konsentrasjon at det blir 
attraktivt å bo i leilighet for å bo i nærheten av tilbudene. Folk flytter for å bo i det miljøet de 
ønsker, så lenge folk flest vil bo i enebolig og det ikke er utsikt for eksponentiell vekst i Hønefoss 
er det hensiktsmessig å strebe mot en bærekraftig modell med utgangspunkt i at byen må inneha 
gode kvaliteter for folk som bor i enebolig rundt omkring i regionen.  
 
Innstilling til analysematerialet 
Analysene svarer svært forskjellig på om Hønefoss bør være en båndby eller en kompakt by. De 
svarer også forskjellig på hva som er Hønefoss sine kvaliteter og hvordan Hønefoss skal bli mer 
attraktiv. Byen behandles også svært forskjellig, fra å være en satellitt by til Oslo til å være en 
mindre by. Disse betraktningene er viktig for hvor handelen legges, hva slags handel som bør 
legges på Hvervenmoen og hva konsekvensene av dette er.  

Ønsket om å legge næring og plasskrevende handel til Hvervenmoen underbygges av analysen til 
Rambøll og tendensene vist av CIENS i forhold til hvilken type by Hønefoss bør ha ambisjoner 
om å være. I følge Asplan Viak bør næringen legges til sentrum og handelen blant annet legges til 
Hvervenmoen så lenge det er plasskrevende handel hvor bransjeglidning er til å unngå.  

Konsekvenser for handel 
 
• Metode, kriterier for arbeidet 

Utredningstema i henhold til fastsatt planprogram: 

1. Handelsanalysen må vurdere planområdet spesielt, og dets egnethet for eventuelle 
handelsvirksomheter som blir foreslått i den overordnete handelsstrategien for Hønefoss. 
Utredningen må ha fokus på en eventuell handelslekkasje fra Hønefoss sentrum. En 
utvikling av området skal  også sees i sammenheng med andre potensielle 
handelsområder, som Hønefoss nord og Eikli. 

 
0 – alternativet 
 
Formål i gjeldende plan er kontor og lett industri 
Området kan utbygges med en økt BRA på ca 31 500 m2 (ikke medregnet p-areal) sammenliknet 
med dagens situasjon. 
 
0 – alternativet, som består av en økning i kontorformål men ingen plasskrevende handel, vil i 
liten grad bidra til handelslekkasje fra Hønefoss sentrum. Det vil heller ikke avlaste sentrum og 
veinettet for plasskrevende handel sånn at mer detaljhandel kan komme til. 
 
Verdien av området sett i forhold til handel og næringsutvikling er vist i nedenstående tabell: 
Handel og næringsliv Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Sysselsetting   Hvervenmoen er et 

attraktivt område for 
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etablering av 
kontorarealer. 
Området har i dag 
tiltrukket seg både 
statlige, regionale og 
lokale aktører. 

Ringvirkning  (+) området trekker 
arbeidsplasser til 
Hønefoss 
(-) arbeidsintensive 
virksomheter som kunne 
etablert seg i Hønefoss 
sentrum (nært jernbane) 
kan velge å etablere seg 
på Hvervenmoen pga 
attraktivitet og 
tilknytning til overordnet 
vegnett 

 

Eventuell 
handelslekkasje fra 
sentrum  

Ingen 
handelslekkasje 

  

I forhold til andre 
potensielle 
næringsområder 

 Ingen handelsetablering 
innenfor planarbeidet. 
Konkurrerer med andre 
områder om 
kontorarbeidsplasser(/lett 
industri) 

 

I forhold til 
kommunens mål 

  Området er i tråd 
med kommunens mål 

I forhold til Rambølls 
analyse* 

Ikke tilrettelagt for 
plasskrevende varer – 
frigjør dermed ikke 
areal i sentrum. 

  

I forhold til Asplan 
Viaks analyse* 

Arbeidsintensiv 
virksomhet bør ikke 
etableres på 
Hvervenmoen 

  

Samlet vurdering av 
Hvervenmoen for 
handel og 
næringsliv 

 Området er attraktivt for 
kontorarbeidsplasser – 
det er ikke tilrettelagt for 
handel. Området er med 
på å forsterke Hønefoss 
sin posisjon som 
regionhovedstad ved å 
legge til rette for 
attraktive arbeidsplasser, 
samtidig som det i et 
transportøkonomisk 
perspektiv bør vurderes 
om disse heller burde 
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legges til sentrum. 
*Se argumentasjon for vekting av disse to analysene. 

Utvikling i tråd med områdeplanen 
Områdeplanen legger til rette for formål forretning (plasskrevende varer, møbler, brune- og 
hvitevarer) i tillegg til kontor og lett industri. 
 
Det legges til rette for en økning med 36.000 kvm sammenliknet med 0-alternativet (77.500 kvm 
sammenliknet med dagens situasjon). Dette muliggjøres med en tillatt %BYA lik 35% for 
kontorarealer og 60% for forretning og industri. Det er også lagt til rette for økte tillatte 
byggehøyder for kontorformål til det byggene er i dag, med en møne-/gesimshøyde på K + 142, 
mens for handelsarealer er foreslått tillatte møne-/ gesimshøyde 10 m over gjennomsnittlig 
planert terreng.  

 
• Overordnet handelsstrategi 

Overordnet handelsstrategi for Hønefoss i følge kommuneplanen, som er relevant i 
denne situasjonen: 
Hovedmål Konkrete delmål Hvordan nå målene? 

2.1 - Flere lønnsomme 
arbeidsplasser innen 
kunnskapsbaserte og 
tjenesteytende 
virksomheter. 

Tilrettelegging for 
etablering og 
videreutvikling av små 
og mellomstore bedrifter. 

Videreutvikling og 
nyetablering av 
næringsvirksomhet gis 
høyeste prioritet i all 
kommunal 
saksbehandling. 

2.2 – Opprettholde og 
videreutvikle næringsliv 
og arbeidsplasser basert 
på naturressurser i 
kommunen. 

Ringeriksregionen skal 
ha et variert, 
konkurransedyktig og 
omstillingsdyktig 
næringsliv. 

Sikre kompetanse som 
bidrar til utvikling av 
hovedproduksjonen i 
primærnæringen. 

2.3 – Styrke 
kompetansenivået i 
Ringerikssamfunnet 

Økt kompetanse i 
regionen, både på 
videregående skole nivå 
og høyskole-
/universitetsnivå. 

Ringerike skal bidra til å 
skape og styrke 
utviklingsmiljøer for 
bedrifter/næringsliv. 

3.2 – Sikre økonomisk 
bærekraft for Ringerike 
kommune. 

Sikre positivt 
driftsresultat på 3% av 
driftsinntektene. 

Aktiv tilrettelegging for 
næringsetablering.  

 

Plasskrevende handel 
Planprogrammet og rapportene er entydige på at plasskrevende handel, samt handel med møbler, 
brune- og hvitevarer, kan etableres på Hvervenmoen. Det vil redusere trafikken inn til sentrum og 
gjøre den delen av handelen lettere tilgjengelig for de som kommer langveis fra. Det kan bidra til 
å forsterke Hønefoss sin posisjon som regionssenter at de plasskrevende varene som ikke egner 
seg i mindre sentrum er lettere tilgjengelig. Fordi 50 % av arbeidsplassene finnes utenfor 
sentrum, kan dette også være en praktisk løsning for de lokale – Hvervenmoen vil være ”på 
veien” for mange. Handelslekkasjen fra sentrum er en risiko, men ettersom det er andre typer 
handel som ønskes samlet på Hvervenmoen, utgjør det ikke nødvendigvis en direkte konkurranse.  
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Næringsliv 
Som vist i figuren nr 26 på side 53 er næringen i Hønefoss plassert i ”båndby” formasjon. 
Hvervenmoen blir det mest sentrale området i båndet med tanke på tilgang til øvrig veinettverk. 
Med tanke på avstand til sentrum er Eikli nærmere, men samtidig ansett som et mer attraktiv 
område for etablering av boliger og detaljvarehandel over tid (ref. Rambøll AS). 

Planområdet 
Hvervenmoen er allerede en næringspark av vesentlig størrelse og attraktivitet. Det bidrar til å 
samle kunnskapsrike bedrifter i Hønefoss. I følge næringspolitisk sjef Stig Olav Sorthes i Viken 
Skog, var det kombinasjon av nærhet til skogen, regionen for øvrig og ”synlighet fra E16 med det 
spesielle bygget”, som var grunnen for å legge hovedkontoret hit. Det er klart positivt 
forHvervenmoen som område at flere bedrifter legges hit.  

Hønefoss 
Kontorer på Hvervenmoen bidrar til diversitet i Hønefoss, som næringslivsmessig er nøkkelen for 
små byer. ”Diversifiserte miljøer/byer bruker eksterne relasjoner til å opprettholde og 
videreutvikle det innovative potensialet innenfor sine diversifiserte teknologiske kapabiliteter, 
mens spesialiserte småbyer med smalere økonomisk basis bruker eksterne relasjoner for å 
kompensere for mangelen på regional diversitet” (Foss, Juvkam og Onsager 2006) 

Formålet kontor innebærer en mulighet til å bevare landskapsbildet på Hvervenmoen i stor grad, 
fordi det bygges i høyden. Hvervenmoen tåler også en høyere utnyttelse enn sentrum, hvor de 
ønskede høydene i mange lokaliseringstilfeller hadde virket avvisende på sentrums lave 
trearkitektur. 

Hvor næringen bør legges fra et byplanperspektiv bestemmes i stor grad av hvilken modell man 
har mest tro på, båndbyen eller den kompakte byen. Hvervenmoen defineres av Rambøll som 
enden av båndbyen, ”tyngdepunkt for næring og plasskrevende handel”. Asplan Viak mener 
derimot at arbeidsplassene burde legges til sentrum, for å gi en kompakt by for kreative 
mennesker. Om arbeidsplassene hadde blitt lagt til sentrum innebærer det sykkelavstand for 65% 
av de som bor i Hønefoss. Den øvrige 45 % + hadde blitt trafikk lagt til det overbelastede 
veisystemet inn til sentrum. Den ekstra tiden i kø gjør arbeidsplassene i sentrum mindre attraktive 
enn arbeidsplassene på Hvervenmoen, som er så nærme overordnet veinett som mulig innenfor 
Hønefoss´ utstrekning. Mer trafikk i sentrum betyr dårligere bymiljø og mindre attraktiv 
detaljvarehandel. Det er uttalt av Asplan viak at grunnlaget i Hønefoss ikke er der for 
kollektivdekning, allikevel ser man ikke på arbeidsplasser som transportkrevende. Deres 
anbefaling om at Hønefoss bør bli en kreativ satelittby til Oslo undermineres av at de ikke har 
satt Hønefoss i sammenheng med Oslo regionen, at barometeret på attraktivitet unngår å fange 
opp de viktigste bokvalitetene i Hønefoss, og at de i handelsanalysen ikke vurderte Hønefoss som 
et regionssenter. 

Det at næringsarealene legges utenfor byen vil gi færre ringvirkninger for Hønefoss sentrum enn 
om den legges i byen, men forhåpentligvis flere til Hønefoss by som helhet enn man hadde fått 
om man la all næring i sentrum. Noe fordi transportsystemet ikke egner seg og mest fordi miljøet 
ikke finnes der. Attraksjonen med næring på Hvervenmoen er i stor grad å være synlig og 
tilgjengelig for regionen, noe man ikke er i Hønefoss sentrum.  
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Figur 26: Bygningsfunksjoner i Hønefoss. (Kilde Rambøll)  
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Planforslagets omfang i forhold til å handel og næringsliv er således vurdert som vist i 
nedenstående tabell: 

Omfang (etter 
avbøtende 
tiltak) 

Stort 
negativt 

- - - 

Middels 
negativt 

- - 

Lite 
negativt 

- 

In
te

t o
m

fa
ng

 
0 

Lite 
positivt 

+ 

Middels 
positivt 

++ 

Stort 
positivt 

+++ 

Sysselsetting       En større variasjon 
av etableringer og 
økt utnyttelse, vil 
føre til et mer 
variert tilbud og 
økt sysselsetting.  

Ringvirkninger     .  Økt variasjon av 
tilbud vil øke 
attraktiviteten til 
området. Tiltaket 
vil kunne forsterke 
Hønefoss sin 
posisjon som 
regionsenter. 

Eventuell 
handelslekkasje 
fra sentrum 

    Mulig det kan 
forekomme noe 
lekkasje, 
samtidig så skal 
det 
tilrettelegges for 
handel som ikke 
konkurrere med 
sentrumshandel
en. Dette vil 
frigjøre areal i 
sentrum til 
detaljvarehandel 
og 
arbeidsintensive 
virksomheter 

  

I forhold til 
andre 
potensielle 
næringsområder 

 Tilrettelegging 
for 
plasskrevende 
handel på 
Hvervenmoen, 
vil konkurrere 
med andre 
tilsvarende 
arealer, som 
Soknedalsveie
n og Eikeli. 

     

I forhold til 
kommunens 
mål 

      Planforslaget er 
vurdert å være i 
tråd med 
kommunens mål 

I forhold til 
Rambølls 
analyse* 

      Planforslaget er i 
tråd med Rambøll 
sin analyse. 

I forhold til 
Asplan viaks 
analyse* 

  Planforslaget 
er i tråd med 
Asplan sin 
analyse hva 
gjelder 
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plasskrevende 
handel, mens 
brune-
hvitevarer bør 
legges 
nærmere 
sentrum., Det 
bør ikke 
tilrettelegges 
for kontor – 
men 
kontorarbeids
plasser er 
ikke en 
endring ifht 
0-alternativet. 

Samlet 
vurdering av 
omfang for 
handel 

     Tiltaket er 
vurdert å ha 
middels 
positivt 
omfang i 
forhold til 
handels- og 
næringsutvikl
ing 

 

*Se argumentasjon for vekting av disse to analysene.  

• Anleggsfasen 
Konsekvenser: Anleggsfasen består av en byggeperiode der lokale aktører får mulighet til 
å tilby sine tjenester, og denne kan dermed være med på økt sysselsetting. I tillegg vil 
arbeider tilknyttet byggeplass benytte seg av lokal privat tjenesteyting, da med tanke på 
handel først og fremst. 

• Planforslaget sett i forhold til overordnete føringer  
Bakgrunnen for konsekvensutredningen er fra Miljøverndepartementet sin side et behov 
for å svare på hvordan planen relaterer seg til handel i forhold til RPB for kjøpesentre og 
fylkesdelplanens kriterier for lokalisering av handel. 
 

§ Målene for RPB for kjøpesentre er oppsummert å styrke by- og tettstedsentrene og 
legge til rette for miljøvennlige transportvalg. Bestemmelsene skal også bidra til 
effektiv arealbruk. Hensikten er å oppnå lokaliseringspolitikk på tvers av 
kommunegrensene og større forutsigbarhet for nabokommuner og utbyggere.  

 
§ Fylkesdelplanen sier : ”Plasskrevende handel bør lokaliseres til arealer utenfor 

sentrumsområdene i byer og tettsteder, fortrinnsvis til sentrumsområdenes 
randsone eller til egne områder som er avsatt til formålet i kommuneplanen.”  
 
”Handel med møbler, brunevarer og hvitevarer kan lokaliseres til sentrumssonen, 
til sentrumsområdenes randsone eller til egne områder som er avsatt til dette 
formålet i kommuneplanen.” (Side 4) 
 
”Det er viktig å presisere at det ikke finnes noe absolutt fasitsvar mht 
sentrumsavgrensing i fylkesdelplanen. Endelig avgrensning av sentrumskjernen vil 
skje i kommunedelplan og/eller reguleringsplan, men da på basis av de prinsipper 
som er angitt i fylkesdelplanen” (side 9) 
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En høyere utnyttelse, økt kollektivgrunnlag i et sentralt område som allerede har mange 
transportskapende funksjoner, og en plassering av handel som er hensiktsmessig både for 
sentrum og for et stort omland er i overenstemmelse med lokaliseringspoitikken for RPB. 
Fylkesdelplanen peker til at handel bør plasseres til randsonen, som Hvervenmoen er.  
 
Rapporten ”Prinsipper og retningslinjer for handel i regionale planer”, 2009, er en 
oppfølging av RPB for kjøpesentre fra Transportøkonomisk institutt på vegne av 
Miljøverndepartementet. Rapporten drøfter en del av de problemstillinger en står ovenfor 
når målsettinger for detaljhandelstrukturen skal følges opp med regionale bestemmelser, 
bl. a. Definisjoner av ulike typer handel og lokaliseringer, tilgjengelighet, markedsomland 
mv. Rapporten anbefaler kjøpesenterbransjens egen definisjon av et kjøpesenter. 
I følge denne definisjonen er ikke Hvervenmoen et kjøpesenter: 

 
”Et kjøpesenter består av ett bygg eller en samling bygg som er planlagt, utviklet, 
eid og drevet som en enhet. De enkelte funksjoner/bedrifter er samlet i en bygning 
eller gruppert rundt et torg, gågate eller åpen plass. Salgsarealet skal være større 
enn 2499 kvadratmeter og senteret skal inneholde minst fem ulike 
detaljhandelsenheter. Senteret har gjerne egen funksjon for salg og markedsføring 
av senterets tjenester. ” 

 
Buskerud fylkesdelplans konkretisering av krav om kollektiv tilgjengelighet som 
styringsinstrument for plassering av forskjellig typer handel trekkes frem som et godt 
eksempel i ”Prinsipper og retningslinjer for handel i regionale planer”. 
 
En konkret kollektivstandard for regionssenter og distrikts- og lokalsenter er antall 
avganger per dag og avstand til senteret med kollektiv transport. Hvervenmoen er et 
handelsområde i et regionssenter, 2 km unna sentrum. Handelen som legges hit kan etter 
eksempel fra Sandnes kommune kalles regional storhandel, eller ”bygningsmessig store 
enheter som retter seg mot et stort geografisk omland”. Den regionale storhandelen blir 
lagt i et regionssenter, altså bør det være 34-68 avganger per døgn for god kollektiv 
dekning og mer enn 68 for svært god dekning. Det bør være 5-10 km reiseavstand med 
kollektivtransport for at plasseringen skal være god og under fem for at den skal være 
svært god. Kollektivdekningen på Hvervenmoen er altså god nok til å plassere handel i 
området i følge fylkesdelplanens standard, hvis bussholdeplassene som er planlagt i ny 
regulering kommer på plass.  
 
Kommuneplanen:  
 
Vedtak kommunestyret i sak 142/12, behandlet 13.12.2012: 
”2b) Det kan tillates etablering av handel med møbler, brune- og hvitevare som er areal- 
og transportkrevende i randsonen rundt sentrumsområdene, som for eksempel 
Hvervenmoen. Naturlig tilhørende småvarer må være en mindre del av forretningen.” 
 
”2c) Det kan tillates etablering av plasskrevende varer med naturlig tilhørende småvarer, i 
randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. Naturlig 
tilhørende småvarer må være en mindre del av forretningen.”  
 
Avbøtende tiltak 
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Diskusjonen rundt hvordan man skal unngå bransjeglidning har vært viktig gjennom 
prosessen. Etter dialog med kommunen ble det klart at for å sikre at det var 
transportkrevende varer som ble lagt til Hvervenmoen var det behov for å skille mellom 
”varer man kunne bære i en handlekurv” og varer som var større/tyngre, slik at det blir 
nødvendig med bil for å handle. Hvordan dette kan defineres på en måte som kan 
håndheves, er vanskeligere.  
 
Det er vurdert å regulere inn en klar definisjon av  plasskrevende handel hvor naturlig 
tilhørende småvarer eller ”varer som kan bæres i en handlekurv” utgjør en mindre del av 
salgsarealet enn plasskrevende varer. Dette har vært diskutert med tre typiske 
”plasskrevende” aktører. Ingen av de kunne si noe om hvor mye av salgsarealet de brukte 
på hvilke typer varer. De kommenterte også at om du fyller en handlevogn med skruer er 
ikke det plasskrevende, men du må fortsatt ha bil for å ta de med deg. Vi ser det derfor 
som lite hensiktsmessig å gå inn på prosentvis fordeling av små og store varer.  
 
Arealer av en viss størrelse egner seg best for en type virksomhet som er plasskrevende. 
Derfor kan vi som utgangspunkt lage størrelser som egner seg for plasskrevende. 

 
Hva som inngår under plasskrevende næring/sikringstiltak mot bransjeglidning og 
hvordan unngå bilavhengighet sikres gjennom reguleringsbestemmelsene: 

 
- Det legges inn minimumsstørrelse på salgsarealene. Dette sikrer at 

lokalene kun egner seg for handelskonsepter som har plasskrevende varer.  
 

- Fordi handel legges hit blir det viktig å sikre områdets tilgjengelighet med 
kollektivtrafikk. To bussholdeplasser reguleres derfor inn i planen. 
Parkering følger kommunens til enhver tid gjeldende normer. Det legges 
også opp til ladestasjoner for el-biler og sykkelparkering i forbindelse med 
inngang. 

 
 
Sammenstilling/konsekvens for handel- og næringsutvikling 
 
 Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens (etter 

avbøtende tiltak) 

Samlet vurdering for 
handel- og 
næringsutvikling 

Middels verdi Middels positivt (++) Middels positiv 
konsekvens (++) 

 

 
 

• Tiltaket vil således ha middels positiv (++) konsekvens for handel- og næringsliv 

 
 
 
 
  



Halvorsen & Reine AS for 
AKA AS  Hvervenmoen Næringspark 

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	  

58	  

8.3 Konsekvenser for trafikk 
 

 
Figur 27, Tilgang til offentlig transport  

• Innledning  
 
Tiltaket er vurdert i forhold til belastning på nærmiljøet, først og fremst som følge av økt 
trafikk. Det er derfor gjort en trafikkanalyse som beskriver konsekvensene av tiltaket.  

Trafikkanalysen vurderer etappevis utbygging, basert på hva slags trafikkbelastning som 
forutsetter tiltak på eksisterende vegnett. Trafikkanalysen tar for seg trafikk generert ved 
0-alternativet, etappe 0a, etappe 1 og full utbygging. Den omtaler først og fremst 
belastningen på de to rundkjøringene vist på diagrammet under. I tillegg til å vurdere 
dagens situasjon opp imot de forskjellige etappene, tar trafikkanalysen med seg 
forskjellige scenarier i forbindelse med Statens Vegvesen sin planlegging av ny E16, med 
to forskjellige trasévalg.  
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Figur 26, Diagram av veisituasjon som omtalt i analysen.   

Innsamling av data 

Kilder: 
• Trafikk: ”Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Hvervenmoen 

Næringsområde” utarbeidet av Asplan Viak. Denne er basert på tidligere 
trafikkanalyse for Hvervenmoen, utarbeidet av COWi 2009, Konsekvensutredning 
i forbindelse med Krakstadmarka, COWI 2012 og ”Ny E16, konsekvenser for 
Hønefoss” utarbeidet på oppdrag av Statens vegvesen.  

Influensområde: Planområdet med omkringliggende vegnett. 

• Metode, kriterier for arbeidet 
Utredningstema i henhold til planprogrammet:  

o Det må utarbeides en transportanalyse som vurderer foreslått virksomhet opp mot 
Retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. I denne analysen må 
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tiltaket vurderes opp mot regional og nasjonal arealpolitikk, i tillegg til lokale 
forhold. (Veipakke Ringerike) 

o Trafikkanalyser skal beskrive endringer i trafikksituasjonen for det lokale vegnettet. I 
tillegg må det dokumenteres og vurderes de endringene som den nye arealbruken kan 
få på det overordnete vegnettet i området (E16 og Fv 35). 

o Trafikkanalysen må omtale eventuell trafikkøkning i krysset Fv241xE16 
(Hønenkrysset) som følge av den endrede arealbruken. 

o Transportbehovet for de ulike arealbruksformålene må belyses. KU må her vise hvilke 
aktiviteter og virksomheter planområdet er egnet for. 

o Tiltakets betydning for beboere i området skal beskrives – både i anleggsperioden og 
ved permanent situasjon. Dette må utredes spesielt med tanke på trafikksikkerhet, 
trafikkavvikling og trafikkstøy – herunder støyplager i forhold til barn og unge. 
Tiltakets betydning for trafikksikkerheten for barn på veg til skole skal beskrives. 

o Mulig kollektivdekning, og en løsning med andel kollektivdekning og restriktiv 
arealdisponering må vurderes. I denne sammenhengen skal avstand til kollektivtilbud 
belyses. 

o Konsekvensutredningen skal inneholde forslag til avbøtende tiltak på eksisterende 
vegnett for å øke trafikksikkerheten og lette trafikkavviklingen. 
 

Utredningene synliggjør konsekvenser av tiltaket sammenliknet med 0-alternativet og 
alternativ 1 også i forhold til: 

o RPR areal og transport 
o barn- og unges interesser 
o risiko-og sårbarhetsanalyse (ROS) 

 
Dette er omtalt i egne kapitler. 

 
• Forutsetninger og aktuelle begreper 

 
BRA = Bruksareal: 
Forutsetning for oppgitte kvm BRA er virksomhetenes gulvflate. I beregning BRA er det 
for eksempel ikke medregnet åpent overbygget areal, parkering på terreng eller i kjeller, 
eller plan pr tredje meter for høye volumer – slik det skal medregnes i forhold til NS 3940 
og Veileder til Grad av utnytting. 

 
Belastningsgrad:  
Når trafikken på en vei er slik at det blir tilnærmet stillestående kø, har den en 
kapasitetsutnyttelse/belastning på 1. Beregningsmessig kan veien ha en belastning på over 
1, men i praksis kan man ikke tilføre mer trafikk til en veg der trafikken allerede står 
stille. I sentrumsnære strøk kalles en belastning på nærmere 1 og oppover for rushtid. Når 
man har rushtid, reguleres automatisk bruken av veien, folk bruker kun veien innenfor 
rushtid om det er helt nødvendig. Det er forskjellig oppfatning av hvilken kapasitetsgrense 
som er tolererbar, rushtidstrafikk kan også være positivt i forhold til for eksempel å 
motivere til økt bruk av gange, sykkel og kollektivtrafikk.  

 
Turgenerering:  
Beregningsgrunnlag for turgenerering, er basert på erfaringsdata fra Vegdirektoratets 
Håndbok 146 – ”Trafikkberegninger”. I tillegg er tallene sjekket mot gjennomførte 
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undersøkelser av ulike handels-, kontor- og andre virksomheter, redegjort for i PROSAM-
rapporter, med det målet å få sikrere data på turproduksjon.  

 
Turproduksjon sier noe om hvor mye trafikk ulike virksomheter skaper. Den samlede 
turproduksjonen omfatter alle turer, uavhengig av reisemiddel. I trafikkanalysen er det 
imidlertid lagt vekt på hvor mye biltrafikk utbyggingen vil gi. Dette skyldes i første rekke 
behovet for å vurdere eventuelle konsekvenser for kapasitet og avvikling i vegsystemet.  

 

 
Figur 29, turgenering (kilde, vegdirektoratets håndbok 146)   

Tabellen angir turproduksjon fra forskjellige typer virksomheter. Dette er generelle data 
som ikke nødvendigvis kan overføres direkte til de konkrete virksomhetene som 
planlegges. Grunnlaget i tabellen må derfor brukes skjønnsmessig.  

 
Det er vurdert at i henhold til Håndbok 146, vil utbygging på Hvervenmoen kunne gi 
følgende turgenerering: 
 

Kontor: 7-10 bilturer pr 100 kvm, med et sannsynlig gjennomsnitt på 8 
bilturer pr 100 kvm 

Forretning: 10-30 bilturer pr 100 kvm – dette forutsetter plasskrevende handel, 
samt møbler, hvite-og brunevarer. Beregnet gjennomsnitt er 15 
bilturer pr 100 kvm. 

Industri: 2-6 bilturer pr 100 kvm, med et sannsynlig gjennomsnitt på 4,5 
bilturer pr 100 kvm.  

 
For å vurdere disse turproduksjonstallene opp i mot Hvervenmoen, er følgende lagt til 
grunn: 

o Områdene ved Hvervenmoen anses å ha middels god kollektivdekning. Det er 
vurdert å være god lokal dekning, men på grunn av at ekspressbusser ikke stopper 
ved Hvervenmoen, er det dårligere dekning i forhold til de lengre reisende. 

o Det er foreløpig ikke planer om at det skal etableres offentlige kontorer eller 
virksomheter som er spesielt publikumsrettet. 
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o All handel vil være typen storhandel (bilforretninger, møbler, hvitevarer og annen 
liknende arealkrevende handel) 

o Sammenlikningen skjer i forhold til områder utenfor sentrum. 
o Det legge til grunn at 80% kommer med bil, resten som kollektivreisende eller 

som syklende eller gående.  
 
Trafikkfordeling over døgnet vil variere avhengig av formål. Som grunnlag for 
dimensjonerende timetrafikk ettermiddag er følgende lagt til grunn for Hvervenmoen: 

o Kontor: 20% i morgenrushet mellom kl 07.30 og 08.30, og 15% mellom kl 15.30 
og 16.30. 

o Handel: Ingen merkbar trafikk i morgenrushet, og 12% i ettermiddagsrushet 
mellom kl 15.30 og 16.30.  

o For industri antas morgenrushet å ligge noe lavere enn ettermiddagsrushet, og er 
anslått å være 20% mellom kl. 15.30 og 16.30. 

 
Tallene er basert på Håndbok 146, med mindre justeringer. Man kan anta at 
handelsmønster er noe endret da dette ofte følger åpningstidene, og man tilpasser 
handelen til etter rushtiden. I tillegg ser man at reisetiden til/fra arbeidsplass også er noe 
endret, som følge av fleksitid. Dette betyr at beregningen viser et såkalt ”worst-case” 
scenario. 
 
Nyskapt trafikk: De forretninger som etableres innenfor planområdet, vil også rette seg 
mot de som arbeider eller allerede har andre ærend innenfor planområdet. En andel av 
denne trafikken vil velge å gjøre sine ærend/innkjøp her, fremfor andre steder på 
Hønefoss. Det vil si at en god del av den trafikken som beregnes, allerede er på vegnettet 
og dermed ikke er nyskapt trafikk. Det er gjort en vurdering av dette i PROSAM rapport 
167 ”Turproduksjonstall for arealekstensive handelskonsepter”. Basert på erfaringstall fra 
denne, kan man anslå at for beregninger av trafikkgenerering gjort ved full utbygging av 
Hvervenmoen i det nedenstående, er ca 1.200 – 1.300 kj.t/døgn allerede er på vegnettet. 
Resten av trafikken er å anse som nyskapt.  

 
• Dagens situasjon 

Trafikk på eksisterende vegnett:  
Det er foretatt beregninger og tellinger av trafikkbelastningen i området både i forbindelse 
med ny KDP for E16 (Statens Vegvesen/Rambøll) og for reguleringsplanen for 
Krakstadmarka (Cowi, okt 2012). Det er også utført beregninger for Hvervenmoen 
Vekstområde (Cowi, 2009). Da ingen av beregningene har tatt med seg potensialet for 
vekst i tråd med gjeldende regulering for Hvervenmoen, har Asplan Viak utført nye 
beregninger, der også tall fra tidligere rapporter er medtatt.  

Ny beregninger viser at rundkjøringen ved Hvervenkastet/Osloveien har en belastning på 
0,68 i morgenrushet og 0,79 i ettermiddagsrushet. Osloveien har i dag en stor belastning i 
forhold til at denne kun er 2 felts veg. Lysreguleringen ved Dronning Åstas veg kan være 
med på å styre trafikkbelastningen også i dette krysset, slik at det blir en mer effektiv 
avvikling enn beregningene skulle tilsi.  
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 Figur 30, Trafikkbelastning kryss syd for E16, #1 i figur 19, morgentrafikk til venstre og 
ettermiddagstrafikk til høyre.   

For rundkjøring ved Hvervenmoen, er det beregnet at krysset har en belastning over 
teoretisk kapasitet, noe som betyr at det er kø både morgen og ettermiddag. Som 
beregningene tilsier, er det vegarmen fra Hønefoss/Hvervenkastet som har størst  
belastning med 0,97. Dette innebærer at man daglig vil oppleve køsituasjoner i krysset. 
Kølengden og forsinkelsene er imidlertid ikke store, og er i tråd med hvordan man 
opplever trafikken. Dette oppfattes å ikke skape de helt store ulempene. 

Trafikk etter utbygging Krakstadmarka 
Trafikktall fra Cowi, oktober 2012, er medtatt i beregninger. Det er vurdert at trafikken 
som kommer som en følge av boligbygging på Krakstadmarka i liten grad vil belaste 
rundkjøringen ved Hvervenkastet i dimensjonerende time. Dette betyr at økning som følge 
av Krakstadmarka trafikk ikke vil utgjøre en merkbar forskjell i dimensjonerende time.  

Trafikk etter en eventuell omlegging av E16, rapport Rambøll AS: 
Ved alternativ A1a:  

o Trafikk på dagens E16 inn mot Hvervenmoen reduseres med 6.100 kj.t/døgn i 2043 
sammenliknet med dagens situasjon – det betyr at trafikken nærmest halveres. 

o Osloveien vil få en økt trafikk på ca 1.800 kj.t/døgn 
o Større andel av trafikken til/fra Hønefoss overføres til fv 35 og inn mot Hønefoss sentrum. 

Ved alternativ A1b: 

o Dagens trafikkbelastning opprettholdes, men trafikken sørøst for Hvervenmoen vil 
reduseres betydelig – med ca 8.900 kj.t/døgn. 

o Osloveien vil få en økt trafikk på ca 4.800 kj.t/døgn. Dette betyr i realiteten en så stor 
økning at Osloveien bør bygges ut til 4 felt. 
 

Turgenerering eksisterende virksomheter:  
Det er beregnet at eksisterende virksomheter genererer ca 5000 kj.t/døgn. Angitt 
turproduksjon i dimensjonerende time, morgenrush er ca 770 kj.t/time, mens 
dimensjonerende time, ettermiddagsrush, er ca 675 kj.t/time.  
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Figur 31, Turgenerering fra eksisterende virksomhet på Hvervenmoen.   

 

Alternativ 0 

Turgenerering 
0-alternativet omfatter dagens regulering. Med dagens regulering er det mulig å bygge ut 
ytterligere ca 31.500 kvm kontor/industri, sett i forhold til de virksomhetene som er 
etablert der i dag. Det er antatt en fordeling 50/50 mellom kontor og industri. Det er da 
ikke tillatt etablert handel innenfor planområdet.  

Beregnet trafikkgenering som følge av en utbygging i tråd med gjeldende plan, er  1.500 
kj.t/døgn. Dette tilsvarer ca 225 kj.t/time i dimensjonerende time. 

 
   

Trafikkbelastning 
Basert på det ovenstående, så vil 0-alternativet ha en trafikkbelastning 2012 nivå som vist 
på nedenstående figurer. 
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Figur 32, Trafikkbelastning 0 alternativet, begge kryss, formiddag.   

 
 

Figur 33 Trafikkbelastning 0 alternativet, begge kryss, ettermiddag.   

Figurer 32 og 33 viser at krysset ved Hvervenkastet har tilstrekkelig avviklingskapasitet, 
mens krysset ved Hvervenmoen vil bli overbelastet både i morgenrushet og 
ettermiddagsrushet etter utbygging i tråd med gjeldende regulering. Dette innebærer 
imidlertid ingen merkbar økning av kølengder eller økt forsinkelse, hvis man 
sammenlikner 0-alternativet med dagens situasjon.  
 
Det er ikke krav til tiltak i gjeldende regulering, men hvis man ser på en løsning med 
filterfelt ut fra Hvervenmoen, vil belastningsgraden reduseres. Man vil fortsatt få en 
merkbar forsinkelse i krysset opp til drøye 30 sek.  
 
Beregninger av trafikkbelastning alternativ 0 fremskrevet til 2030, viser at begge kryssene 
vil bli overbelastet uten tiltak. For å oppnå en kapasitet og trafikkavvikling som ikke gir 
forsinkelser/kø, må følgende tiltak gjennomføres også for alternativ 0: 

- Hvervenmoen: filterfelt ut fra Hvervenmoen og 2 felt mot nord (utvidelse av eksisterende  
bru over E16) 

- Hvervenkastet: 2 felt på en strekning på ca 150 m ut av rundkjøring og ned i Osloveien. 
 
Oppsummering 
Med en utvikling i tråd med gjeldende regulering, vil krysset ved Hvervenkastet ha 
tilstrekkelig kapasitet, men krysset ved Hvervenmoen vil være noe overbelastet. Dette er 
en ikke merkbar endring i forhold til dagens situasjon. Ved fremskredet situasjon til 2030, 
vil begge kryssene være overbelastet. Dette er ikke vurdert opp i mot en omlegging av 
E16. Det er, i gjeldende regulering, ikke regulert tiltak på eksisterende vegnett, og en 
utbygging i tråd med gjeldende plan kan derfor gjennomføres uten avbøtende tiltak som er 
beskrevet. Man vil da måtte påregne noe forsinkelse i kryssene. Dette er beregnet å være 
på sitt verste (maks morgenrush/ettermiddagsrush): 

 
Rundkjøring 1 Hvervenmoen 2012: 61 m kølengde, 18 sek forsinkelse/446 m kølengde, 
110 sek forsinkelse. 
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Verdien av området i forhold til trafikkbelastning og kapasitet er vurdert i nedenstående tabell:  
Trafikk Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Kapasitet rundkj. 
Hvervenmoen kapasitet 
2012 

Krysset er 
overbelastet – men 
ikke lang kø 

  

Kapasitet rundkj. 
Hvervenmoen kapasitet 
2030 

Krysset er 
overbelastet – men 
ikke lang kø 

  

Kapasitet rundkj. 
Hvervenkastet/Osloveien 
2012 

 Krysset har ok 
kapasitet 

 

Kapasitet rundkj. 
Hvervenkastet/Osloveien 
2030 

Krysset er 
overbelastet – mulig 
fare for 
tilbakeblokkering 
E16 

  

Vegstandard Osloveien burde 
kanskje hatt 4 felt. 
E16 har ok kapasitet 
– fremskrevet 
situasjon avhenger av 
ny trasé. Internt 
vegnett noe smalt? 

  

Forhold til andre kryss Hønenkrysset er 
overbelastet 
uavhengig av 
kapasitet 
Hvervenmoen. 

  

Forhold for myke 
trafikanter 

  Godt gang- og 
sykkelvegnett 

Trafikksikkerhet   God trafikksikkerhet 

Kollektivtrafikk  Middels god dekning, 
stopp på 
Hvervenkastet. 
Ekspressbuss til 
Valdres stopper ikke 
her. 

 

Samlet vurdering av 
verdi trafikkforhold 

 Kapasitet på vegnett 
tenderer til å være 
overbelastet allerede 
ved 0-alternativet – 
dette må veies opp 
mot ønske om 
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utvikling. Til tross 
for dette, anses 
kollektivdekning å 
være middels god, 
trafikksikkerhet og 
forhold til myke 
trafikanter å være 
veldig god, derfor 
blir samlet vurdering 
middels god verdi. 

 

Utvikling i tråd med planforslag 

Tiltakets omfang og konsekvenser i forhold trafikk. 

• Omfang 
Full utbygging:  

Forslag til regulering legger til rette for en utbygging der områdene i øst videreutvikles, 
mens områdene i vest opprettholdes som i dag. Dette utgjør følgende utbygging i tillegg 
til det arealet som i dag er bygget ut: 

 Areal (BYA) Areal (BRA) 

Hvervenmoveien   

Kontor 6.745 kvm 34.100 kvm 

Plasskrevende handel, 
møbler, brune- og 
hvitevarer 

33.300 kvm 33.300 kvm 

Sum  77.400 kvm 

Figur 34, BRA og BYA for full utbygging ikke medregnet parkering på terreng. 

Det ovenstående utgjør en økning på ca 46.500 kvm BRA sammenliknet med alternativ 0. 

Det søkes å legge til rette for en etappevis utbygging, da man ser at en full utbygging kan 
være en del år frem i tid.  

• Etappe 0a: 100 kontorarbeidsplasser, og et handelsbygg på totalt 6.000 kvm. Det 
er for dette regnet noe redusert turgenerering pr 100 kvm, da lagerdelen ikke 
genererer like mye trafikk som butikk. Det vil i stor grad være de samme 
besøkende.  

o Turgenerering: Beregnet trafikkgenerering er ca 1.350 kj.t/døgn. Dette er i 
underkant av den trafikken som genereres ved 0-alternativet. Det er 
allikevel beregnet til å utgjøre ca lik trafikk i dimensjonerende time.  

o Tilrettelegging for videre utvikling, vil medføre at internt vegnett 
oppgraderes ihht forslag til ny områderegulering – dette betyr i praksis 
breddeutvidelse intern veg, etablering av 2 nye rundkjøringer ved interne 
kryss samt opparbeidelse av 2 nye bussholdeplasser. 
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Figur 35 Turgenerering alternativ 0a.    

• Etappe 1: 100 kontorarbeidsplasser, og et handelsareal for plasskrevende varer, 
møbler og brune- og hvitevarer på totalt 15.000 kvm BRA.  

o Turgenerering: Beregnet turgenerering er for etappe 1 ca 2.590 kj.t/døgn. 
Dette er en økning på drøye 1000 kj.t/døgn sammenliknet med alternativ 0. 
Handel har ofte en annen rushtidstrafikk enn kontor, så dette kan medføre 
at trafikk i dimensjonerende time blir noe annerledes. Med dette som 
utgangspunkt, er det beregnet at Etappe 1 vil medføre trafikk i 
dimensjonerende time tilsvarende 320 kj.t/time, dette utgjør en økning på 
ca 100 kj.t/døgn sammenliknet med alternativ 0. 

Figur 36 Tilleggstrafikk som følge av turgenerering etappe 1    

• Full utbygging: En utbygging på totalt 77.400 kvm, eksempelvis fordelt på hhv 
34.100 kvm kontor, og 33.300 kvm handel.  
o Turgenerering: Full utbygging vil medføre en trafikkgenerering på til 
sammen ca 12.700 kj.t/døgn, en økning på ca 7.700 sammenliknet med dagens 
situasjon og 6.700 sammenliknet med 0-alternativet. 
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Figur 37 Tilleggstrafikk som følge av turgenerering ved full utbygging    

• Konsekvens 
Det er sett på og vurdert enkelte trafikale konsekvenser av tiltaket. Dette er ikke en 
omfattende konsekvensanalyse, og det er kun vurdert forhold i tilknytning til vegnettet og 
eventuelle forhold som kan påvirke vegnettet og arealene utenfor planområdet, slik som: 

• Kapasitet og avviklingsmessige forhold 
• Vegstandard 
• Eventuelle konsekvenser for andre kryss 
• Forhold til fotgjengere og syklister 
• Trafikksikkerhet  
• Kollektivtrafikk 
• Lokalisering 

Kapasitet og avviklingsmessige forhold 

Der det ikke er tilfredsstillende kapasitet, er det også vurdert mulige avbøtende tiltak, 
inkludert en vurdering/beregning av effekten av disse. Der en utbygging ikke genererer 
spesielt endrede trafikkmengder, er det kun gjort en verbal beskrivelse og vurdering.  

Når man i trafikkanalysen snakker om akseptabel kapasitet/avvikling, betyr dette at man 
ikke har en køsituasjon. Ved en belastningsgrad over 0.8, anser man krysset som 
overbelastet. Man er da altså i en situasjon hvor det oppstår kødannelser. Maks beregnet 
kølengde i analysen er ca 2 km, med en beregnet forsinkelse på ca 10 minutter. Dette 
gjelder fra Hvervenmoen og mot Hvervenkastet – og er beregnet uten tiltak på vegnettet 
og med full utbygging. 

• Etappe 0a: 
o Som for alternativ 0. 

 
• Etappe 1 2012: 

o I beregningene er det forutsatt et eget filterfelt for trafikken fra 
Hvervenmoen og i retning E16 og Oslo. Det er kun beregnet for 
ettermiddagsrushet. 

o Med et slikt tiltak vil belastningsgraden vil i all hovedsak være tilsvarende 
den belastningsgraden som er beskrevet for alternativ 0 og 0a. For 
rundkjøringen ved Hvervenmoen, betyr det at man får en forsinkelse på 18 
sek, og kølengde på 76 m etter utbygging av filterfelt.  

o Rundkjøringen ved Hvervenkastet, armen som er avkjøring fra E16, er nær 
en overbelastning. Dette innebærer en beregnet forsinkelse på 22 sek, og 
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kølengde 94 m. Vurderer man en endret feltbruk i Osloveien, med to felt i 
retning mot Hønefoss, vil kapasiteten bli bedret. Beregnet forsinkelse vil 
da være 12 sek, med en kølengde på 40 m.  

 

 
Figur 38 Etappe 1  2012 ettermiddagsrush 

 
Figur 39 Etappe 1 2012 ettermiddagsrush med tiltak    

 

• Etappe 1 2030:  
o Med tiltak som nevnt over, filterfelt ut fra Hvervenmoen og ut mot E16, vil 

vegarm fra Hvervenmoen nå sin kapasitetsgrense i 2030, beregnet til 41 
sek forsinkelse og kølengde på 139 m.  

o Ved å legge inn ny firefelts bro over E16, samt to felt et stykke ned i 
Osloveien i retning Hønefoss fra Hvervenkastet, vil begge kryssene oppnå 
akseptabel kapasitet. Se figur 30 og figur 31.  
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Figur 40 Etappe 1 med 2030 trafikk, med tiltak.     

 

 
• Full utbygging 2012: 

o Med full utbygging og dagens trafikk, uten tiltak på vegnettet, er kryssene 
overbelastet. Kølengdene synes å bli så lange, at det er fare for 
tilbakeblokkering ut mot E16. Det er en beregnet forsinkelse i krysset ved 
Hvervenmoen  i armen fra E16 på 53 sek, kølengde 196 m. Beregnet 
forsinkelse i krysset ved Hvervenkastet er 621 sek, kølengde 2151 m i 
armen fra Hvervenmoen.  

 
Figur 41 Etappe  

o Ved bruk av lokale tiltak, vil belastningsgraden kunne reduseres noe, men 
vegsystement vil fortsatt være overbelastet. Aktuelle lokale avbøtende 
tiltak er vurdert å være: 

§ Større 3 felts rundkjøring 
§ 2 felt ut av rundkjøringen 
§ Bruk av filterfelt 

o Tiltak som vil kunne bidra ytterligere, er følgende (disse er ikke beregnet): 
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§ 4 felt over E16 
§ 4 felt i Osloveien 

 
• Full utbygging 2030: 

o Som for 2012, vil det være vanskelig å tilfredsstillende kapasitet (ingen 
kø), også for fremskrevet situasjon. Dette gjelder både med og uten tiltak. 
 

• Full utbygging 2043, ny trase E16 alt A1a: 
o Krysset ved Hvervenkastet vil få akseptabel avvikling, mens ved 

rundkjøring ved Hvervenmoen vil avkjøring fra E16 og videre inn mot 
Hvervenkastet bli overbelastet – se figur 33. Forsinkelsen er beregnet til 20 
sek, med en kølengde på 98 m. 

 

 Figur 42 Etappe 

 
• Full utbygging 2043, ny trase E16 alt A1b: 

o Trafikken på nåværende E16 inn mot Hvervenmoen blir liggende på 
dagens nivå. 

o Osloveien inn mot Hønefoss vil få en vekst på ca 4.800 kj.t/døgn.  
o Avviklingsforholdene i krysset er ikke beregnet, da dagens trafikk allerede 

innebærer at krysset er overbelastet. Det vil dermed også bli overbelastet 
uten tiltak, også uten økt utbygging av Hvervenmoen. 

 

• Oppsummering fra analyse 
Kapasitet og avviklingsmessige forhold 

De foreløpige beregningene tilsier at kryssene tilknyttet Hvervenmoen allerede med 
dagens trafikkbelastning og dagens utforming, er på grensen til å være overbelastet. 
Dette innebærer at enhver økt utbygging på Hvervenmoen vil gi økt belastning og 
kapasitetsutnyttelse, og vil medføre behov for eventuelle tiltak. 

I praksis oppleves kryssene likevel å ha en rimelig god avvikling. Køene er ikke lange, 
og forsinkelsene normalt ikke store. Dette kan blant annet skyldes at det er begrenset 
trafikk som kommer Osloveien fra Hønefoss på grunn av lysreguleringen i krysset 
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Osloveien x Dronning Åstas veg. Dette medfører sannsynligvis også at en videre 
utbygging på Hvervenmoen uansett ikke vil gi uønskede avviklingsproblemer i 
kryssene tilknyttet E16.  

Det er sett på ulike tiltak i rundkjøringene: 

• økt antall felt i rundkjøringene 
• bruk av filterfelt 
• annen oppmerking som medfører at trafikkstrømmene kan føres annerledes inn i 

rundkjøringen. 

Disse tiltakene er vurdert i forhold til de ulike etappene for utbygging.  
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 Figur 43 Etappe 

 

Med en utbygging ihht alt 0 og alt 0a, uten tiltak, vil kryssene være overbelastet. Ved 
fremskrevet situasjon til 2030 vil det være fare for tilbakeblokkering ut mot E16 ved 
Hvervenmoen, og ned mot Dronning Åstas veg ved Hvervenkastet.  

Gjennomføring av etappe 1, med begrenset tiltak som filterfelt fra Hvervenmoen og 2 
felt i Osloveien ut av rundkjøring ved Hvervenkastet, vil avviklingsforholdene være 
tilnærmet som i dag.  

Ved ytterligere gjennomføring av tiltak frem mot 2030, som filterfelt fra 
Hvervenmoen, økt antall felt ut av rundkjøringer samt ny firefelts bro over E16, vil 
trafikkbelasting/kapasitet i begge rundkjøringene være bedre ved etappe 1 
sammenliknet med dages situasjon.  

Ved ny E16 i henhold til alternativ A1a, vil avviklingsforholdene i 2043 være 
akseptable, med gjennomføring av begrensete tiltak.  

Før gjennomføring av full utbygging, stilles det krav til ny trafikkanalyse for å vurdere 
kapasitet og belastning etappe 1 frem mot full utbygging, og sett i forhold til valg av 
løsning for ny trase for E16.  

Opprettholder vi en avviklingskapasitet på under 1,0, vil situasjonen ikke endres 
vesentlig sammenliknet med dagens situasjon.  

Vegstandard 
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Alle de berørte vegene er 2 felts veger. I henhold til SVV vegnormaler, anbefales det 
at alle veger med 12.000 kj.t/døgn bygges ut til fire felt. Tidligere var 15.000 kj.t/døgn 
anbefalt grense.  

E16 

Øst for Hvervenmoen, har E16 i dag en belastning på ca. 15.000 kj.t/døgn. Dette 
overskrider grensen der fire felts veg anbefales. Med dagens vegnett og utbygging av 
Hvervenmoen i tråd med planforslaget, vil E16 her få en økt trafikk med 2000 
kj.t/døgn. Problemer som skyldes store trafikkmengder på dagens E16 vil dermed øke 
uten tiltak.  

Vest for Hvervenmoen er dagens trafikkbelastning ca. 10.000 kj.t/døgn. Etter 
utbygging vil det være en økning på ca. 2000 kj.t/døgn. Dette innebærer at denne 
delen av E16 kan tåle økt trafikk. 

Ny E16 med trase A1a, vil redusere belastning på dagens E16 med 6.100 kj.t/døgn. 
Dette innebærer at en utbygging på Hvervenmoen ikke skal medføre noen trafikale 
problemer etter utbygging på E16, Osloveien eller sidevegnettet.  

Ny E16 trase A1b vil medføre at dagens E16 inn mot Hvervenmoen fortsatt er 
overbelastet. Dette tilsvarer dagens trafikkbelastning, og innebærer fare for redusert 
avvikling i perioder. 

Osloveien, fylkesvei 35 

Belastning på Osloveien er i dag ca. 13.000 kj.t/døgn. Etter en utbygging på 
Hvervenmoen, vil man ligge på et nivå der fire felt anbefales, og der redusert 
fremkommelighet kan inntreffe. Den generelle trafikkveksten, også uten en videre 
utbygging på Hvervenmoen, vil føre til behov for tiltak (utbygging av veien til fire 
felt) på Osloveien for å oppnå såkalt akseptabel trafikkavvikling. 

Eventuelle konsekvenser for andre kryss 

Det er ikke gjennomført nye beregninger for andre aktuelle kryss, men disse er kort 
omtalt i trafikkanalysen. Kort oppsummert er det vurdert at omtalte kryss (kryss langs 
Osloveien, Hønenkrysset, Osloveien/sykehus/bensinstasjon) allerede er redegjort for i 
tidligere analyser. Da samtlige kryss enten nærmer seg sin kapasitetsgrense, eller 
denne allerede er overskredet (Hønenkrysset), er det konkludert med at en utbygging 
av Hvervenmoen vil medføre en økt belastning, men at denne ikke regnet med å 
forverre situasjonen vesentlig sammenliknet med dagens situasjon og 0-alternativet.  

Forhold for fotgjengere og syklister 

Dagens tilbud i området og nærområdet er omtalt som godt. Det er etablert atskilte 
gang- og sykkelveger langs det overordnete vegnettet i kryssområdene og langs 
vegnettet innenfor Hvervenmoen. Det er lagt opp til at alle fotgjengerkryssinger skjer i 
plan tilknyttet rundkjøringene og kryssene i området. Det er også etablert en egen 
fotgjengerundergang under E16.  Det er ikke forutsatt spesielle tiltak for fotgjengere 
og syklister i foreliggende planforslag ut over dagens tilbud. Med en relativ stor 
trafikk på dagens vegnett, så vil den beregnede trafikkveksten gi en prosentvis 
beskjeden vekst i forhold til eksisterende trafikk. Det er derfor vurdert at det er en 
relativt liten endring i situasjonen for myke trafikanter som en følge av tiltaket. 
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Trafikksikkerhet 

I kryssområdene ved Hvervenmoen er trafikkbelastningen allerede stor, og 
trafikkhastigheten normalt liten. Ved en økning av trafikkmengdene som en følge av 
tiltaket, antar man at de trafikksikkerhetsmessige ulempene ikke endrer seg vesentlig. 
Økt trafikk fører til lav hastighet, som kan være med på å redusere ulykkesrisikoen. På 
den andre siden, kan økt trafikk medføre at hver enkelt trafikant vurderer reduserte 
tidsluker, som kan føre til en økt fare for ulykker. I det hele er det vurdert at tiltaket 
medfører små eller ingen konsekvenser for trafikksikkerheten.  

Kollektivtrafikk 

Det lokale kollektivtilbudet er vurdert å være rimelig bra, mens dekning av 
ekspressbusser til Oslo og Valdres vurderes som dårligere, da de ikke har busstopp i 
nærområdet. Ingen bussruter går inn på området til Hvervenmoen, men snur ved 
Hvervenkastet. En utbygging på Hvervenmoen, kan være med på å danne et 
kundegrunnlag som gjør at busstilbudet kan utvides til også å omfatte Hvervenmoen. I 
planforslaget legges det opp til busstopp, utarbeidet i samarbeid med Brakar AS. Det 
videre arbeidet må avklare om Brakar AS vurderer at foreslått utbygging kan gi nok 
grunnlag til å forbedre tilbudet. Foreløpig dialog tilsier at dette er tilfellet.  

o Omfang av en utbygging av området i forhold til trafikk er således vurdert som vist 
nedenstående tabell (jfr. SV H140): 

Omfang Etappe 
0a (uten 
avbøtende 
tiltak) 

Stort 
negativt 

- - - 

Middels 
negativt 

- - 

Lite 
negativt 

- 

In
te

t o
m

fa
ng

 
0 

Lite 
positivt 

+ 

Middels 
positivt 

++ 

Stort 
positivt 

+++ 

Kapasitet 
rundkj. 
Hvervenmoen 
kapasitet 2012 

   x     

Kapasitet 
rundkj. 
Hvervenmoen 
kapasitet 2030 

   x 
.   

Kapasitet 
rundkj. 
Hvervenkastet/
Osloveien 2012 

   x 
   

Kapasitet 
rundkj. 
Hvervenkastet/
Osloveien 2030 

   x 
   

Vegstandard     Liten positiv 
konskvens pga 
utbedring 
internt vegnett 
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Forhold til 
andre kryss 

   x 
   

Forhold for 
myke 
trafikanter 

   x 
   

Trafikksikkerhe
t 

   x 
   

Kollektivtrafikk     Liten positiv 
konsekvens pga 
opparbeidelse 
av 
bussholdeplasse
r 

  

Samlet 
vurdering av 
omfang for 
trafikkforhold 

    Liten positiv 
konsekvens pga 
utbedring 
internt vegnett 
og 
bussholdeplasse
r 

  

 

Omfang Etappe 
1 (med 
avbøtende 
tiltak) 

Stort 
negativt 

- - - 

Middels 
negativt 

- - 

Lite 
negativt 

- 

In
te

t o
m

fa
ng

 
0 

Lite 
positivt 

+ 

Middels 
positivt 

++ 

Stort 
positivt 

+++ 

Kapasitet 
rundkj. 
Hvervenmoen 
kapasitet 2012 

   x     

Kapasitet 
rundkj. 
Hvervenmoen 
kapasitet 2030 

(filterfelt) 

   x 
.   

Kapasitet 
rundkj. 
Hvervenkastet/
Osloveien 2012 

   x 
   

Kapasitet 
rundkj. 
Hvervenkastet/
Osloveien 2030 

(filterfelt og 4-
felt et stykke 
nedover 

   x 
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Osloveien) 

Vegstandard   Noe økt 
belastning 
som følge av 
tiltaket. Deler 
av E16 vil 
overskride 
belastning der 
det anbefales 
4-felts veg 

    

Forhold til 
andre kryss 

  Noe økt 
belastning – 
liten 
konsekvens 

    

Forhold for 
myke 
trafikanter 

   X 
   

Trafikksikkerhe
t 

   X 
   

Kollektivtrafikk      Økt utnyttelse 
forbedrer 
grunnlaget for 
etablering av 
kollektivtrafik
k. Etablering 
av 2 
busstopper 
anses som 
positivt. 

 

Samlet 
vurdering av 
verdi omfang 
for 
trafikkforhold 

  Liten negativ 
konsekvens 
pga økt 
belasning på 
vegnett, 
tilrettelegging 
av 
kollektivtrafik
k trekker litt 
opp. 

    

 

Omfang av full utbygging er ikke vurdert, da det knyttes stor usikkerhet til endelig valg av trasé 
for E16. Dette gjør at det kreves supplerende trafikkanalyse før tiltak etter etappe 1 tillates. 

 
• Anleggfasen 

o Konsekvenser: I en anleggsfase, vil det være en større andel tungtrafikk inn og ut 
av planområdet. Dette kan forverre kapasiteten på eksisterende vegnett noe i en 
kortere tidsperiode.  

o  
• Planforslagets forhold til overordnete planer 

o RPR for samordnet areal- og transport:  
- Prinsippet om samordnet areal- og transportplanlegging og utsagnet ”rett 

virksomhet på rett sted” henviser til den mye brukte ABC-klassifiseringen 
av næringsarealer og RPR for samordnet areal- og transportplanlegging. 
Målet med å bruke ABC-konseptet er både å redusere bruken av personbil 



Halvorsen & Reine AS for 
AKA AS  Hvervenmoen Næringspark 

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	  

80	  

og å tilfredsstille tilgjengelighetsbehovene gjennom en optimal utnyttelse 
av de samlede areal- og transportressursene. 

- Kontor- og handelsvirksomhet på Hvervenmoen vil i retningslinjene for 
ABC-konseptet kunne ha en B-lokalitet, det vil si virksomheter som har 
middels arbeidsplass- og besøksintensitet og middels bil- eller 
vegtransportavhengighet. Eksempler er bilavhengig forretningsvirksomhet 
(arealkrevende handel), lettere industri, salg og service. Virksomheter som 
har behov for bil i sitt dagligvirke, vil være avhengig av god 
vegtilknytning og mange parkeringsplasser selv om arbeids- og 
besøksintensiteten kan regnes å være høy. 

- B-lokaliteter har relativt god tilgjengelighet med kollektivtransport og bil. 
De ligger nær knutepunkt for regional og lokal kollektivtransport, og har 
gjerne god tilknytning til hovedvegnettet. Bruk av offentlig transport, 
sykkelbruk og transport til fots skal oppmuntres gjennom utforming av 
terminaler, gatenett osv. Hvervenmoen har i dag en god tilknytning til et 
overordnet vegnett, slik at den type virksomhet som planlegges anses å 
ligge riktig lokalisert i forholdt til hovedvegnettet. Det anses å også være 
god tilknytning til det lokale kollektivtilbudet fra de sentrale 
boligområdene på Hønefoss, som også kan optimaliseres ytterligere ved 
relativt enkle grep.  
 

o KVU Ringerike: KVU Ringerikspakken ferdigstilles til utgangen av 2014. Denne 
vil angi løsninger for å bedre trafikksituasjonen i Ringerike generelt. Ut fra 
foreløpig kjennskap til innholdet i dette arbeidet, vil ikke dette endre noe vesentlig 
på hovedvegnettet i og rundt Hønefoss. I forhold til ny E16 så er dette vurdert i 
tilknytning til kapasitet og avviklingsforhold.  
 

o Ny KDP for E16: Kommunedelplan for E16 er nå til videre behandling hos 
Ringerike kommune. De to foretrukne alternativene, A1a og A2b, vil på hver sin 
måte kunne ha innvirkningen på trafikkbildet på Hvervenmoen.  

- Med ny E16 ihht alternativ A1a vil trafikkbelastningen på dagens E16 
reduseres med ca. 6.100 kj.t/døgn. Dette innebærer at utbygging på 
Hvervenmoen ikke skal medføre noen trafikale problemer etter utbygging 
på Osloveien eller på sidevegnettet. 

- Med A1b vil trafikkbelastningen på dagens E16 inn mot Hvervenmoen 
fortsatt overstige 15.000 kj.t/døgn uten utbygging av Hvervenmoen. Dette 
tilsvarer dagens trafikkbelastning. Dette innebærer fare for redusert 
avvikling i perioder, slik det også er for dagens situasjon, ved utbygging. 

 
• Avbøtende tiltak 

o Minimum handelsareal 2000 kvm – plasskrevende handel, møbler, brune- og 
hvitevarer 

o Etappevis ombygging - med ytterligere dokumentasjonskrav og større krav til 
utbedring av eksisterende vegnett før full utbygging. 

o Bedre tilrettelegging for kollektivtransport, ved å etablere minimum 2 nye 
holdeplasser innenfor planområdet.  
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• Oppsummering og sammenstilling/konsekvens 
 

Etappe 0a Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens  (uten 
gjennomføring av 
avbøtende tiltak – kun 
tiltak på internt 
vegnett) 

Samlet vurdering for 
trafikksituasjonen 

Middels verdi Liten positivt (+) Liten positiv 
konsekvens (+) 

 

Etappe 1 Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens (etter 
gjennomføring av 
avbøtende tiltak) 

Samlet vurdering for 
trafikksituasjonen 

Middels verdi Liten negativ (-) Liten negativ 
konsekvens (-) 

 
 
Fordi trafikksituasjonen i 0-alternativet i utgangspunktet er preget av lav kapasitet og 
dårlige avviklingsmessige forhold i kryss i  nærheten, er tiltaket kun svakt negativt for 
trafikksituasjonen. Forholdene blir bedre for kollektivtrafikk, og tilnærmet uendret for 
fotgjengere og syklister. Tiltak på vegene bidrar til at trafikksituasjonen/opplevelsen av 
trafikkbelastningen vil bli tilnærmet uendret for ny situasjon sammenliknet med 0-
alternativet. Det vil bli mer trafikk som gir en høyere belastning for omkringliggende 
veinett. 

• Tiltaket vil således ha svak negativ (-) konsekvens for trafikk ved gjennomføring av 
etappe 1. 

8.4  Konsekvenser for energi og miljø 
 
• Innledning 

Dette kapittelet inneholder en utredning av energiløsninger for utbyggingen av arealet på 
Hvervenmoen. Det er kartlagt energi og effektbehov, beskrivelse av aktuelle 
energiløsninger og en overordnet økonomisk analyse av de forskjellige energiløsningene. 
Beregningene av energi og effektbehov er basert på de tekniske byggeforskriftene, TEK 
10 og tall fra Enova. 

 
• Kilde 

”Energiløsninger Hvevenmoen”, 24.05.2013, Asplan Viak, ”Hvervenmoen klimagasser”, 
27.05.2013. Asplan Viak. 

• Metode, kriterier for arbeidet 
 Utredningstema i henhold til fastsatt planprogram: 

Tiltakets konsekvenser for eksisterende vann- og avløpsnett må utredes, sammen med 
forventet behov for energibruk, og muligheter for etablering av anlegg for alternative 
energikilder.  
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Utslipp av klimagasser skal utredes, spesielt ut fra forventet trafikk og transportarbeid, 
men også ut ifra valg av bygningsmaterialer etc.  

• Avgrensning 
 

Kapittelet går ikke inn på vann og avløpsnett, da dette tas opp i kapittelet nærmiljø, hvor 
overvann og vann og avløpsnett er et eget punkt.  
 
Influensområde: Planområdet 
 

• Forutsetninger og aktuelle begreper 
Energi: 
I beregningene er følgende lagt til grunn: 

- Samlede arealer (eksisterende og planlagt) 
- For plasskrevende handel er enhets energibehov som for forretningsbygg 

(210 kWh/kvm) 
- 50% av totalt energibehov går til oppvarming av varmt vann. 
-  

Fullast brukstid på varmeanlegget er 1800-2000 timer. 

Klimagasser: 
Utslipp av klimagasser i tilknytning til en utbygging og drift av et område skyldes i hovedsak 
3 hovedkilder: 

- Utslipp fra transport til/fra et område utgjør 30-40% 
- Energibruk utgjør ca 40-50% 
- Materialer utgjør ca 20% 

Når det gjelder selve bygget analyseres gjerne enkeltfaser i levetiden: planlegging, byggefase, 
driftsfase, eventuelt en eller flere faser med rehabilitering og til slutt riving og rehabilitering. 

Transport og transportarbeid vil være et element tilknyttet alle faser. 

-  
• Dagens situasjon 
Energi: 
Bebyggelse innenfor planområdet i dag har et varmebehov på 4 GWh, mens effektbehovet 
ligger på ca 2,2 MW. Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og 
eksisterende bebyggelse innenfor planområdet benytter seg i hovedsak av dette tilbudet. 

Eksisterende bebyggelse har ikke et særskilt miljøperspektiv. Bebyggelsen er bygget før krav 
til TEK10 trådte inn, med unntak av det siste byggetrinnet for Hvervenmoen 49. 

 
Hønefoss Fjernvarme har følgende traséer i området i dag.  
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 Figur 44 Trasé for fjernvarme Hvervenmoen i dag 

 

Klimagasser: 
Fjernvarmeanlegget er et biobrenselanlegg, og fremhever å være CO2 nøytralt, da flisen som 
blir brukt er en del av jordens naturlige CO2 kretsløp. I følge Hønefoss Fjernvarme bidrar 
uttak av energivirke til tilvekst, noe som igjen fører til økt opptak av CO2.  
 
• 0-alternativet 
Energi: 
Alle nye bygg innenfor konsesjonsområdet over 1000 kvm har tilknytningsplikt. Dette 
innebærer at utbygger skal legge til rette for vannbåren varme, mens Hønefoss Fjernvarme er 
pliktig til å etablere, og bekoste, fjernvarmerør frem til bygg og kundesentra. Effektbehovet 
for ny bebyggelse i 0-alternativet er ikke beregnet. 
 
Klimagasser: 
Ny bebyggelse er med å øke kundegrunnlaget for Hønefoss Fjernvarme. I og med at man 
forutsetter at ny bebyggelse skal knyttes til fjernvarmenettet, vil utslipp CO2 som følge av 
dette, kunne regnes å være CO2 nøytralt.  
 
All byggeaktivitet og senere bruk av bygg, innebærer utslipp av klimagasser, først og fremst 
karbondioksyd, CO2. 
I forhold til bygging av ny bebyggelse, må det påregnes økt CO2 utslipp. Dette vil avhenge av 
valg av materialer i forhold til transport- og produksjonsmetode, emisjon fra disse, planlagt 
energiforbruk for bygningsmassen i driftsfasen og annet. 
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Verdi av området i forhold til energi og klima er vurdert i nedenstående tabeller: 
Energi Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Energiforsyning  Det er ok kapasitet i 
forhold til 0-
alternativet. Området 
ligger innenfor 
konsesjonsområdet 
for fjernvarme, og de 
fleste byggene er 
tilknyttet dette. 

 

Energi forbruk Eksisterende 
bebyggelse har ikke 
særskilt miljøprofil, 
flesteparten av bygg er 
oppført før TEK10. 

  

Samlet vurdering av 
verdi energi 

 Det er ikke særskilt 
energi/miljøfokus 
innenfor området. 
Tilknytning til 
fjernvarme teller 
positivt. 

 

 
 

Klima Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Klimagasser – utslipp 
generelt 

Alle bygg øker utslipp   

Klimagasser - 
oppvarming 

 Fjernvarme anses å 
være CO2-nøytralt. 

 

Klimagasser - 
materialbruk 

Ikke særskilt fokus. De 
store kontorbyggene er 
i hovedsak bygg i stål, 
betong og glass. Tre er i 
hovedsak brukt i 
forbindelse med 
detaljering/markeringer. 
Mindre bygg er oppført 
som trebebyggelse.  

  

Klimagasser - transport  Arbeidsintensiv 
virksomhet. Selve 
planområdet er ikke 
det som trekker mest 
trafikk, 
sammenliknet med 
omkringliggende 
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vegnett. 

Samlet vurdering av 
verdi klima 

 Det er ikke særskilt 
energi/miljøfokus 
innenfor området, 
men det er heller ikke 
virksomheter/bygg 
innenfor planområdet 
som er særskilt 
belastende i forhold 
til klimagasser etc. 

 

 

• Utvikling i tråd med forslag til detaljregulering 
Energi: 
Beregnet varmebehov ved ny bebyggelse (full utbygging) er 8 GWh, mens effektbehovet 
ligger på ca. 2,3 MW. Kjølebehovet for den nye utbyggingen er satt til 50 W/kvm. Dette gir 
beregnet kjølebehov på ca. 0.4 GWh, og et effektbehov på ca. 0.24 MW. 

Klimagasser: 
I forbindelse med bygg: 
Utslipp vil variere en del ut fra hvordan bygget planlegges, utføres og driftes.  Hvordan et 
bygg designes, påvirker utslipp i byggefase og driftsfase. Et passivhus vil for eksempel 
forbruke mer materialer enn et tradisjonelt utført bygg, men energieffektiviteten vil igjen 
bidra til lavere klimagassutslipp i driftsfasen. Materialvalg har stor betydning særlig i 
byggefasen, men også i en driftsfase. For eksempel vil satsning på materialer med lave 
emisjoner av uønskede, noen ganger giftige gasser, bidra til å redusere nødvendig 
ventilasjonsbehov, og derigjennom redusere energibehovet. I andre tilfeller vil termisk trege 
materialer kunne utnyttes til for eksempel å lagre solenergi. Solceller vil kunne erstatte 
tradisjonelle fasade- og takmaterialer. 

Usikkerhet: 
Utforming av ny bebyggelse på Hvervenmoen er ikke detaljert, og byggemetoder etc er ikke 
valgt. Det er heller ikke naturlig å detaljert vurdere dette i forslag til reguleringsplan. I 
planfasen vil det først og fremst være naturlig å vise hvordan klimagassutslippet kan variere 
som konsekvens av ulike design og materialvalg. Dette gjelder også transportarbeidet knyttet 
til selve byggearbeidet.  

Energiforbruk tilknyttet bygg utgjør om lag 40% av all energibruk. Ved å velge løsninger 
med lavt energibehov vil det over byggets levetid resulterer i totalt mindre utslipp. 

I forbindelse med transport: 
Transportarbeidet vil også variere mye ut fra valg av byggematerialer. Som regel vil lokalt 
produserte byggevarer være gunstige å bruke. Tre er mer gunstig enn stål og betong, 
gjenvunnet stål er mer gunstig en nyprodusert stål osv. 

Usikkerhet: 
Når det gjelder klimagassutslipp fra vegtrafikk knyttet til aktivitetene omkring de nye 
byggene på Hvervenmoen, vil disse best kunne analyseres gjennom egne trafikkanalyser. Her 
vil man for eksempel måtte undersøke hvilke nye handlemønstre etablering av ulike typer 
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handels- og servicebedrifter på Hvervenmoen vil medføre. I dette ligger også analyser av 
hvilke alternative utslipp fravære av utbyggingen på Hvervenmoen fører med seg. 

Utslipp som skyldes transportarbeid i driftsfasen er vanskelig å måle uten å kjenne mer til 
hvordan transportarbeidet fra den fremtidige besøks- eller kundegruppen skjer, og hva som 
hadde vært alternativet. Dersom alternativet til å besøke Hvervenmoen er å kjøre til 
Drammen, Sandvika osv, vil dette kunne bidra positivt i forhold til utslippsmengden. 
Likeledes vil det kunne være positivt i forhold til utslipp at mange besøkende slipper å stå i 
kø på Osloveien inn mot Hønefoss sentrum. På den andre siden vil det for enkelte være letter 
å reise kollektivt, gå eller sykle til aktiviteter som er sentrumsnært. Dette vil også avhenge av 
om de virksomhetene som etableres på  Hvervenmoen er virksomheter tilpasset denne type 
reiser. 

• En utbygging på Hvervenmoen vil føre til økt utslipp. 

Mulige fordeler og avbøtende tiltak: 
• Ved bruk av fjernvarme, vil hovedoppvarmingskilden være CO2 nøytral. 
• Ved å legge opp til energieffektive bygg, vil man kunne redusere utslipp. 
• Transport avhenger av type virksomhet, og om det forhindrer handelslekkasje til andre 

regionsentra – som Drammen og Sandvika. 
o Man kan anta at plasskrevende handel og kontor på Hvervenmoen kan bidra til 

kortere transportetapper, ved at handlende velger Hvervenmoen fremfor andre 
sentra. 

o Man kan anta at ny handel/kontor på Hvervenmoen kan være med på å minske 
belastningen på Osloveien. 

o For virksomhet som ikke er bilavhengig, vil slik virksomhet på Hvervenmoen 
kunne føre til noe økt utslipp ved at de som i større grad kunne syklet, gått eller 
brukt kollektivt hvis det hadde ligget i sentrum, heller bruker bil når det ligger på 
Hvervenmoen.  

o Valg av bygningsmaterialer, kan minske utslipp ved at man velger: 
- Materialer med lav emisjon av uønskede stoffer (lavere ventilasjonsbehov) 
- Materialer fra nærområdet (transport) 
- Materialer med miljøvennlig produksjon (tre fremfor stål og betong o.l) 

Omfang av en utvikling av området i forhold til energi og klima er således vurdert som vist i 
nedenstående tabell: 

Omfang energi 
(etter eventuelle 
avbøtende 
tiltak) 

Stort 
negativt 

- - - 

Middels 
negativt 

- - 

Lite 
negativt 

- 

In
te

t o
m

fa
ng

 
0 

Lite 
positivt 

+ 

Middels 
positivt 

++ 

Stort 
positivt 

+++ 

Energiforsyning     Øker 
kundegrunnlage
t for 
fjernvarmelever
andøren. 

   

Energi forbruk     Ny bebyggelse 
må oppføres 
ihht TEK10 – i 
teorien mindre 
forbruk en 
eksisterende 
bebyggelse 
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Samlet 
vurdering av 
omfang energi 

    Tiltaket er 
vurdert til svakt 
positivt. En økt 
utbyggingsmass
e, vil bedre 
kundegrunnlage
t for 
fjernvarmlevera
ndøren. Hvis ny 
bebyggelse skal 
fritas å koble 
seg til 
fjernvarmenettet
, må valgt 
oppvarmingskil
de eller 
forventet 
energibruk være 
bedre enn krav 
satt i 
PBL/Forskrifter 
og 
tilknytningsplikt
en.  

  

 

Omfang 
klimagasser 
(etter eventuelle 
avbøtende 
tiltak) 

Stort 
negativt 

- - - 

Middels 
negativt 

- - 

Lite 
negativt 

- 

In
te

t o
m

fa
ng

 
0 

Lite 
positivt 

+ 

Middels 
positivt 

++ 

Stort 
positivt 

+++ 

Klimagasser – 
utslipp generelt 

  All 
byggeaktivitet 
og senere 
bruk av bygg, 
innebærer 
utslipp av 
klimagasser, 
først og 
fremst 
karbondioksy
d, CO2. 
 

    

Klimagasser - 
oppvarming 

   x 
Hvis bygg 
velger andre 
oppvarmingskil
der enn 
fjernvarme, kan 
det være lite 
positivt. 

  

Klimagasser - 
materialbruk 

  Avhenger av 
valg av 
materialer. 
Ihht PBL,og 
forskrifter 
skal det 
velges 
materialer 
tilpasset bruk 
– og rom for 
varig opphold 
skal ha 
materialer 
med lav 
emisjon. 
Dette er 
innskjerpet. 
Det stilles 
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ikke krav 
til”kortreiste” 
materialer, 
eller 
materialer 
med 
miljøvennlig 
produskjon. 

Klimagasser - 
transport 

  Det stilles 
ikke særskilte 
krav til 
produksjon. 

    

Samlet 
vurdering av 
omfang klima 

  Tiltaket er 
vurdert å ha 
middels 
negativt 
omfang 
regner man 
lokalt, men 
lite negativt 
omfang 
regner man 
nasjonalt. 

    

 

• Anleggsfasen 
o Konsekvenser: All byggeaktivitet fører til økt energiforbruk og økt CO2-utslipp.  

Dette vil være i en kortere periode. Valg av materialer og fokus på ”kortreiste” 
produkter kan være med på å redusere belastningen.  

o   
• Avbøtende tiltak 
Det er ikke lagt opp til særskilte avbøtende tiltak. 

• Oppsummering og sammenstilling 
Energi Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens  

Samlet vurdering for 
trafikksituasjonen 

Middels verdi Liten positivt (+) Liten positiv 
konsekvens (+) 

 
 

Klimagassutslipp Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens  

Samlet vurdering for 
trafikksituasjonen 

Middels verdi Liten negativ (-) Liten negativ 
konsekvens (-) 

 
 
Analysen beskriver forskjellige oppvarmingsalternativer, og gjør en kost/nytte vurdering av 
disse. Den konkluderer med følgende: 

Området ligger innenfor et område med tilknytningsplikt for fjernvarme, derfor vil 
fjernvarme være nærliggende å benytte. Det vil da være naturlig å kontakte Hønefoss 
Fjernvarme som fjernvarmeleverandør for å få til et samarbeid. Dette kan være en vinn-vinn 
situasjon for begge parter. 



Halvorsen & Reine AS for 
AKA AS  Hvervenmoen Næringspark 

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	  

89	  

Det er viktig å være oppmerksom på at tilknytningsplikt ikke medfører kjøpsplikt. Dersom 
det er egnede oppdekningsalternativer som grunnvarme, biovarme, og/eller solenergi som er 
billigere, så bør disse vurderes brukt. En mer detaljert kostnadsanalyse kan gjøres gjennom en 
LCC (Life Cycle Cost) analyse. Livssykluskostnader brukes ofte i prosjekter som 
beslutningsstøtte ved blant annet vurdering av alternativer. 

Dersom utbygger ønsker å gjennomføre utbyggingen med en høyere energi- og 
miljøeffektivitet enn hva som kreves av TEK10, for eksempel passivhusstandard, vil 
fjernvarmetilknytning ikke uten videre være gunstig for verken utbygger eller 
fjernvarmeleverandør. Dette skyldes i første rekke at energibehovet kan bli såpass lavt at det 
reduserer lønnsomheten for investeringer som vil være nødvendige i forbindelse med 
tilrettelegging for fjernvarme. Energikostnadene med fjernvarmeforsyningen kan også bli 
ugunstige for utbygger/bruker, fordi fjernvarmetariffer ofte består av betydelige fastledd, det 
vil si kostnader uavhengig av forbruk. Dersom utbygger ønsker å bygge med 
energieffektivitet bedre enn TEK10, er rådet at man bør vurdere eventuell 
fjernvarmetilknytning og muligheter for å unngå tilknytningsplikt på nytt.  

 
• Tiltaket vil således ha liten positiv (+) konsekvens sett i forhold til energi, og liten 

negativ (-) konsekvens sett i forhold til klimagassutslipp. (middels negativ (- -) 
regnet lokalt) 

8.5  Konsekvenser for nærmiljø 
• Innledning 
Tiltakets konsekvenser for nærmiljø, da særskilt tilliggende boligområder og nærturområder, 
skal utredes. Dette går i hovedsak ut på vurdering av servicetilbud og aktivitetsmuligheter, 
samt økt belastning av støy, luftforurensning og lignende som følge av økt trafikk. I tillegg 
skal forhold angående eksisterende ledningsnett for VA og overvann vurderes. 
 
• Innsamling av data 

Kilder: 
• Støy: ”Støyvurderinger Hvervenmoen”, 27.05.13, Asplan Viak AS 
• Luftforurensning: ”Hvervenmoen Luftkvalitet”, 27.05.13, Asplan Viak AS 
• Forurensning: www.ngu.no 
• Radon: www.ngu.no 
• Annen teknisk infrastruktur: ”VA og overvannsvurderinger for Hvervenmoen”, 

24.05.13, Asplan Viak AS. 

Influensområde: Planområdet med omkringliggende veinett og annen teknisk 
infrastruktur, og tilfartsveger. 

• Metode, kriterier for arbeidet 
Utredningstema i henhold til planprogrammet:  

o Støy: Det må vurderes om det vil bli økt støybelastning på omkringliggende 
boligområder og nærturområder som følge av økt trafikk. 

o Luftforurensning: Det må vurderes om tiltaket vil føre til økt luftforurensning for 
nærmiljøet. 

o Forurensning: Det må vurderes om foreslåtte virksomheter vil kunne føre til en økt 
forurensning i forhold til dagens situasjon. 
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o Radon: Eventuell radonforekomst i planområdet må identifiseres, og tiltak mot radon 
må vurderes. 

o Annen teknisk infrastruktur: Økt belastning som følge av mulig økt utnyttelsesgrad på 
vann- og avløpsnettet må utredes. 

 
• Avgrensning 
Trafikk omtales i et eget kapittel, og ligger som et grunnlag i forhold til beregning av støy og 
luftkvalitet. Forurensning/radon ses på i forhold til økt belastning på nærmiljø, samt tiltak 
som må gjøres for ny bygningsmasse. 

 
Influensområde: Planområdet 

 
• Forutsetninger og aktuelle begreper 
Støy: 
Gjeldende støyregelverk er Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442/2012. Støy er beregnet ved hjelp av programmet Cadna A, versjon 
4.3.144. Beregningsmetoden gir typisk en usikkerhet på +/- 2 dB. Erfaringsmessig tenderer 
beregningsresultatene mot å være konservative. Alle beregnede støyverdier presentert i 
støynotatet er beregnet som frittfelstverdier, dvs uten fasaderefleksjon. Det er beregnet 
støykoter for gul og rød støysone 4 meter over terreng, slik påkrevd ihht T-1442. I tillegg er 
det beregnet støy for 1,5 m over terreng for fremskredet situasjon, da dette er en mer relevant 
høyde i forhold til støy på uteoppholdsarealer.  

Underlagsdata for vegtrafikk er hentet fra NVDB, og trafikkanalysen utarbeidet av Asplan 
Viak (omtalt i kap….., og lagt ved som eget vedlegg…..) 

Aktuelle begreper som er brukt i vurderingen av støy:  

o Støy: Uønsket lyd. Lyd som har negativ virkning på menneskets velvære og lyd 
som forstyrrer eller hindrer ønsket innformasjon eller søvn. 

o Støyfølsom bebyggelse: Boliger, pleie- og sykehjem, sykehus, skoler og 
barnehager. 

o LDEN: er definert i EUs rammedirektiv for støy. Avveiet ekvivalent støynivå for 
dag-kveld-natt med 10dB/5dB ekstra tillegg på natt/kveld. Tidspunktene for de 
ulike periodene er dag: 07-19, kveld: 19-23 og natt: 23-07. Etter EU-direktivets 
bestemmelser skal LDEN beregnes som frittfeltsverdier ved en mottakerhøyde på 4 
meter og kravet skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal uteplass. I 
retningslinje T-1442 står følgende: ”grenseverdiene for uteplass må være 
tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen som er avsatt og egnet til 
opphold og rekreasjonsformål.” 

o Støysoner: T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone: 
§ Rød sone: nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til 

støyfølsomme bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal 
unngås. 

§ Gul sone: er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres 
dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 
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Figur 45 Støysoner (Kilde: notat ”Støyvurdering”, Asplan Viak AS) 

Luftforurensning: 
Kriterier for vurdering av luftkvalitet er: 

• Forurensningsforskriften: angir grenseverdiene for svevestøv og 
nitrogendioksid i utendørs luft. 

• Nasjonale mål: angir målsetting som søkes å oppnå i forhold til 
grenseverdier for svevestøv og nitrogendioksid. Disse samsvarer med EUs 
grenseverdier. 

• KLIF (Klima- og forurensningsdirektoratet) og Folkehelsas anbefalte 
luftkvalitetskriterier: angir anbefalinger som er ytterligere innskjerpet i 
forhold til forskrift og nasjonale mål.  

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, 
med ikrafttreden 25.04.2012: Retningslinjen innfører bruk av gul og rød 
sone for luftforurensning, dette er nytt sammenliknet med tidligere 
regelverk. Det bemerkes at det er et forholdsvis stort spenn mellom nedre 
og øvre grenseverdi for gul forurensningssone. KLIFs og 
Folkehelseinstituttets anbefalte luftkvalitetskriterier er lagt til grunn for 
nedre grense i gul sone. Grensen for nasjonale mål befinner seg innenfor 
gul sone.  

o Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise 
varsomhet med å tillate etablering av bebyggelse med 
bruksformål som er følsomt for luftforurensning. 

o Rød sone angir et område som på grunn av høye 
luftforurensningsnivåer er lite egnet til bebyggelse med 
bruksformål som er følsomt for luftforurensning. I rød sone 
bør kommunen derfor ikke tillate etablering av 
helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser 
og utendørs idrettsanlegg, eller grønnstruktur.  

Beregningsresultater fra trafikknomogram på www.luftkvalitet.info og fra 
beregningsprogrammet VLuft 6.0 er lagt til grunn for en overordnet vurdering av luftkvalitet 
på Hvervenmoen. Det er lagt til grunn tilsvarende trafikktall ved vurdering av luftkvalitet som 
for støyberegningene, se vedlegg….. Forurensning langs en gitt veg er summen av 
forurensning fra trafikken på denne vegen og forurensning fra andre kilder. For beregningene 
ved bruk av trafikknomogram er det benyttet bakgrunnskonsentrasjon for det aktuelle 
området i henhold til bakgrunnsapplikasjonen www.luftkvalitet.info. Videre er det lagt til 
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grunn en piggfriandel på 70%. I trafikknomogram og VLuft er det ikke mulig å legge inn 
vindforhold.  

 
Figur 46 Grenseverdier luftforurensning (Kilde notat ”Luftkvalitet”, Asplan Viak AS) 

Aktuelle begreper som er brukt i vurdering av luftforurensning: 

• Beregningsparametre – lokal luftforurensning fra vegtrafikk: 
o PM10 er en betegnelse for svevestøv, dvs støv som oppholder seg i lufta over en 

viss periode. På årsbasis utgjør forbrenningspartikler som dannes ved ufullstendig 
forbrenning av fossilt brennstoff den desidert største andelen av svevestøvet. Ved 
bruk av piggdekk, utgjør også slitasjepartikler som dannes ved friksjon mellom vei 
og bildekk en vesentlig del av den totale mengden svevestøv.  

o NO2, er en betegnelse på gassen nitrogendioksid. I byområder er konsentrasjonen 
først og fremst avhengig av meteorologiske forhold og tilførsel av ozon, dernest 
trafikkmengden i byen. På kalde dager, med lite vind, kan konsentrasjonen bli 
spesielt høy. Nitrogenoksider dannes i ulike type forbrenningsprosesser der det er 
tilstrekkelig høy temperatur, for eksempel ved forbrenning av drivstoff. Utsatte 
grupper kan få nedsatt lungefunksjon ved eksponering fra ca 200 µg/m3 
nitrogendioksid eller høyere, mens friske personer får redusert sin lungefunksjon 
først ved konsentrasjoner over 1000 µg/m3. 

Radon: 
Radon er en edelgass med liten evne til å binde seg til faste stoffer. Dette fører til at radon lett 
frigjøres til luft og an trenge inn i bygninger gjennom sprekker og små åpninger i bygningens 
fundamenter mot bakken.  

Radon er den nest hyppigste årsak til lungekreft etter aktiv røyking, og anslås å forårsake 
rundt 300 dødsfall hvert år i Norge. Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig, og 
innenfor anbefalte grenseverdier: 

- Tiltaksgrense på 100 Bq/m3 
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- Så lave nivåer som mulig – tiltak kan også være aktuelt under 
tiltaksgrensen 

- Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m3. 

 
• Dagens situasjon, 0-alternativet 

Støy: 
Figur 47 viser støysonene for dagens situasjon i år 2013 før ny bebyggelse på planområdet. 
Man ser at både rød og gul støysone har stor utbredelse i området. E16 står for mesteparten av 
støyen i området, men også trafikken opp til Hønefoss i nord på Fv35 er betydelig. En fasade 
på sykehuset ligger i rød støysone, gjestegården ligger klart i rød støysone. En del av 
boligbebyggelsen i vest (6 boliger) ligger i rød støysone, men de fleste boligene, inkludert alle 
nordøst for E16 ligger i gul støysone. Hvervenmoen barnehage ligger utenfor støysonene, 
men støy fra E16 følger terrenget nesten helt bort til barnehagefasaden. Espira Trygstad 
barnehage ligger i gul støysone og eksisterende kontorbygg i næringsparken ligger i rød 
støysone. Nærturområder sør for planområdet ligger i stor grad utenfor støysonene, men i 
nærheten av E16 ligger også disse i gul støysone. Nærturområdene til Elixia ligger delvis i 
gul og rød støysone. 

 
Figur 47 Trafikkstøy for dagens situasjon år 2013, dagens situasjon. Beregnet Lden4 meter over terreng.  

Luftforurensning: 
E16 er ansett å være hovedforurensningskilde. Eksisterende boligområder ligger i dag 
utenfor forurensningssonene langs E16. Beregnet sone for luftforurensning er 17-20 m 
både ved bruk av trafikknomogram og beregningsprogrammet VLuft.  

Forurensning: 
Det er ikke registrert forurenset grunn i området. Det er heller ikke mistanke om 
forurensning fra anleggene som har vært/er her.  
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Radon: 
Hvervenmoen er registrert med Alunskifer. Alunskifer er en svartskifer som inneholder 
mye av grunnstoffet uran. Uran brytes ned til nye radioaktive stoffer, blant annet radium, 
som i sin tur brytes ned til radon.  

Annen teknisk infrastruktur, overvann: 
Området forsynes i dag med vann fra en kommunal 150 mm vannledning som kommer 
fra nordsiden av E16. Ledningen ligger under eksisterende vei i næringsparken og er 
anlagt som en ringforbindelse. Kommunen er usikker på hvor stor kapasitet gjeldende 
anlegg har og de må derfor utføre en tappetest/trykktest for å avgjøre dette.  

Spillvannsledninger må flyttes og forlenges for å tilpasses det nye området. Den 
eksisterende dimensjonen er tilstrekkelig. Dette kan endre seg dersom det planlegges 
særlig vannkrevende aktiviteter på området, for eksempel vaskehaller.  

Det er ikke foretatt målinger som indikerer infiltrasjonskapasiteten. I dag er det store 
naturlig permeable flater på område som infiltrerer alt overflatevann direkte der det 
dannes.  

Verdi av området sett i forhold til nærmiljø er vurdert i nedenstående tabell: 
 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Støy ved 
boligbebyggelse 

 6 boliger ligger i rød 
støysone fra E16. 

 

Støy ved nærturområder Områder er ikke 
belastet 

  

Luftforurensning Området er ikke 
belastet 

  

Forurensning Det er ikke kjent at 
områder er belastet, 
og det er ikke kjente 
forurensningskilder 
innenfor planområdet 

  

Radon   Det er alunskifer i 
planområdet, og man 
må påregne at det er 
utsatt for radon 

Belastning på vann- og 
avløpsnett 

 Kapasitet dagens nett 
anses tilstrekkelig for 
utbygging ihht 0-
alternativet. Dette må 
forlenges til å også 
omfatte sørlige 
områder 

 

Overvann  Ved utbygging må 
man håndtere 
overvann, da arealer 
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som i dag kan 
infiltrere overvannet 
vil bli nedbygget i 
stor grad. 

Samlet vurdering av 
verdi nærmiljø 

 Området vil måtte 
hensynta forhold 
angående 
radon/vann-avløp og 
overvann. E16 er den 
største støykilden – 
økt trafikk som en 
følge av  0-
alternativet utløser 
ikke krav til tiltak. 

 

 

• Utvikling i tråd med forslag til detaljregulering 
Støy: 
Tiltaket med utbygging av Hvervenmoen næringspark medfører ikke at støyen ved 
eksisterende bebyggelse øker med mer enn 3 dB, slik det er henvist til i T-1442 ved 
utvidelse av eksisterende støyende virksomhet. Enkelte boliger i gul støysone vil flyttes til 
rød støysone som følge av tiltaket, men total økning i støynivå vil kun være like i 
overkant av 1 dB. Etappe 1 vil gi en økning i støynivå for eksisterende bebyggelse på 
under 1 dB.  

Støyen øker mest ved innfartsveien til planområdet Nye kontorbygninger må ta hensyn til 
fasadenivåene både mot innfartsveg og mot E16 for å ivareta krav til innendørs støynivå 
gitt i tabell 6. Dette må detaljberegnes ut fra konstruksjoner og planløsning for å 
dokumentere at kravet blir oppfylt.  

For barnehager, sykehus og gjestegården, vil ingen av disse kreve ytterligere avbøtende 
tiltak som følge av utbyggingen. Det er trafikken på E16 som er den dimensjonerende 
støykilden i området. Hvervenmoen barnehage vil få vestfasade så vidt innenfor gul 
støysone ved 4 meter beregningshøyde over terreng, men hele 
uteoppholdsarealet/lekearealet vil ved 1,5 meter beregningshøyde fortsatt ligge utenfor 
støysonene.  

I nærturområdene sør for område vil ikke støyen øke. I den delen av nærturområde som 
allerede lå i rød støysone vil støyen øke noe.  

Vanlig praksis ved situasjoner der boliger flyttes fra gul til rød støysone er at disse 
boligene har krav på avbøtende tiltak. Grunnet den komplekse situasjonen med støy i 
området fra dagens situasjon med mange støykilder, er det ikke hensiktsmessig å kreve at 
tiltakshaver skal oppfylle alle kravene fra tabell 3 i T-1442 for eksisterende 
boligbebyggelse. Støynivået reduseres ikke som følge av tiltaket, men øker heller ikke 
vesentlig jf. Tabell 7.  
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Figur 48 Trafikkstøy for dagens situasjon år 2013, etter tiltak. Beregnet Lden4 meter over terreng. 

Luftforurensning: 
Overordnede beregninger av luftkvalitet indikerer at eksisterende boliger i området blir 
liggende utenfor luftforurensningssonene, definert i T-1520. Resultater fra 
trafikknomogram og VLuft er lagt til grunn. Med høyeste trafikktall for en fremskrevet 
beregningssituasjon etter full utbygging, indikerer beregningsresultatene at gul 
forurensningssone for svevestøv strekker seg opp mot 20 meter fra E16. 

Basert på avstandsbetraktninger, beliggenheten for eksisterende boliger i området i 
forhold til dominerende forurensningskilde (E16), samt beregnede 
forurensningskonsentrasjoner, anses tiltak mot luftkvalitet som følge av utbyggingen på 
Hvervenmoen som ikke aktuelt.  

Der det beregnes forurensningskonsentrasjon under grenseverdien for gul sone, er 
grenseverdien i forurensningsforskriften og nasjonale mål også overholdt. 

Basert på overordnede beregninger og vurderingene som er gjort, konkluderes det med at 
luftkvaliteten ved eksisterende boliger i området ikke kommer i konflikt med 
luftkvalitetskriteriene.  

Forurensning: 
Det tillates ikke forurensende virksomheter innenfor planområdet. 

Radon: 
Der det finnes alunskifer, forslår Strålevernet at det vurderes hensynssoner i henhold til 
PBL §11-8. 
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Jmfr Klima og forurensningsdirektoratet: Som følge av endringer i regelverket om 
opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid, er alunskifer nå å betrakte som 
forurenset grunn dersom det blir gravd opp som del av et byggeprosjekt. 

Jmfr Teknisk Forskrift 2010, §13-5, skal bygninger prosjekteres og utføres med 
radonforebyggende tiltak, slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. 
Radonkonsentrasjon fra inneluft skal ikke overstige 200Bq/m3. Bygning beregnet for 
varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen. 

Det skal ikke etableres boliger innenfor planområdet. Det skal tilrettelegges for kontor og 
handel. Tek10 og Forurensningsforskriften ivaretar krav til ny bebyggelse og håndtering 
av masser, og dette er vurdert tilstrekkelig slik at det ikke er nødvendig å anlegge egen 
hensynssone for radon innefor planområdet.  

Annen teknisk infrastruktur: 
På grunn av beliggenheten til planlagte bygg vil deler av eksisterende ringforbindelse 
komme i konflikt med bygningskroppen ettersom gjeldende trase krysser under planlagte 
bygg. Vannledninger må også videreføres for å gi vannforsyning til de sørlige deler av 
utbyggingsfeltet. For å sikre tilfredsstillende brannvannsdekning fra brannkummer 
(2x251/s/1bar), er det tvilsomt om eksisterende ledning inn til området har god nok 
kapasitet. Dersom ny ledning må anlegges, hentes denne enklest fra kommunal kum 8992 
ca. 350 m vest for plasskrevende handel (vest)-bygget. Eventuell ny vannledningstrasé er 
skissert på figur 49 under.  
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 Figur 49, Temautredning VA (Kilde: VA og overvannsløsninger for Hvervenmoen, Asplan Viak AS) 
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Spillvannsledninger må flyttes og forlenges for å tilpasses det nye området. Anleggelsen 
av to store bygg for plasskrevende handel med parkeringsplasser vil føre til en betydelig 
redusert andel av naturlige permeable flater. Det vil derfor være vanskelig å infiltrere alt 
overflatevann direkte der dette dannes. Som en løsning på dette er det mulig å anlegge 
sandfang som ledes videre til sentrale infiltrasjonsløsninger med fordrøyning, se figur 3. 
Fordrøyningsmagasinene skal dimensjoneres ihht gjeldende VA-normer og ta høyde for 
endringer i klimaet. Det tas forbehold om at infiltrasjonskapasiteten er tilstrekkelig for å 
kunne anlegge infiltrasjonsløsninger. Overløp fra infiltrasjonsmagasin er tenkt ledet til 
eksisterende bekk sør-øst for feltet.  

Omfang av en utvikling av området i forhold til nærmiljø er således vurdert som vist i 
nedenstående tabell: 

Omfang 
klimagasser 
(etter eventuelle 
avbøtende 
tiltak) 

Stort 
negativt 

- - - 

Middels 
negativt 

- - 

Lite 
negativt 

- 
In

te
t o

m
fa

ng
 

0 

Lite 
positivt 

+ 

Middels 
positivt 

++ 

Stort 
positivt 

+++ 

Støy ved 
boligbebyggelse 

  Det er 
minimalt økt 
omfang, som 
ikke vil være 
merkbart. På 
grunn av det 
kompliserte 
støybildet, 
utløser ikke 
bebyggelse på 
Hvervenmoen 
tiltak for 
omkringligge
nde 
boligbebyggel
se. Ny 
bebyggelse 
må 
støyskjermes. 
 

    

Støy ved 
nærturområder 

   x 
   

Luftforurensnin
g 

   x 
   

Forurensning    x 
   

Radon    x 
   

Belastning på 
vann- og 
avløpsnett 

  Kapasitet på 
eksisterende 
vann- og 
avløpsnett må 
dokumenteres
. Ledningsnett 
må flyttes og 
forlenges. 
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Overvann    x 
   

Samlet 
vurdering av 
omfang 
nærmiljø 

  Svakt 
negativt 
omfang på 
grunn av svak 
økning av 
støy, samt 
eventuelle 
tiltak på VA-
nett, og behov 
for tiltak for 
overvann 

    

 

 
 

• Anleggfasen 
o Konsekvenser: Byggeaktivitet med tilhørende transport kan medføre noe økt 

belastning på nærmiljøet. I forhold til Hvervenmoen er dette vurdert å være 
minimalt, og knapt merkbart i forhold til annen aktivitet innenfor planområdet. 
Det vil kunne være nødvendig med tidvis stengning av VA-nettet, hvis 
ledningsnett må flyttes og kobles om. 
 

• Avbøtende tiltak 
o Støy: Ny bebyggelse må støyskjermes, slik at støybelastning for kontor er i tråd 

med krav satt i T-1442/12. Det stilles ikke krav til skjermingstiltak på tilliggende 
boliger. 

o Luftforurensning: Tiltaket utløser ikke krav til avbøtende tiltak.  
o Forurensning: Det stilles krav i bestemmelser til at forurensende virksomheter 

ikke kan etableres innenfor planområdet. Håndtering av eventuelle forurensende 
masser (lite sannsynlig) ivaretas av gjeldende lovverk. 

o Radon: Sikringstiltak mot radon ivaretas gjennom gjeldende lovverk og 
forskrifter. 

o VA og overvann: Bestemmelsene setter krav til utredning for håndtering av 
overvann ved byggesak. Infiltrasjonsløsninger skal vurderes før overvann slippes 
på eksisterende nett eller bekk sør-øst for feltet. Kapasitet på eksisterende VA-nett 
må dokumenteres før byggesak. 

 
 
 
  
 

• Oppsummering og sammenstilling 
 

 Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens  (etter 
avbøtende tiltak) 

Samlet vurdering for 
trafikksituasjonen 

Middels verdi Lite negativt (-) Liten negativ 
konsekvens (-) 
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• Tiltaket vil således ha liten negativ (-) konsekvens for nærmiljø, støyen øker først 
og fremst i allerede eksisterende støysoner 

 

8.6  Konsekvenser for friluftsliv 
• Innledning 

Friluftsliv defineres ofte som:  
”Opphold og fysisk aktivitet - i friluft – i fritiden - med sikte på miljøforandringer og 
naturopplevelse” (St.melding 40, 86-87). 

Det er et overordnet mål at alle skal ha mulighet til å utøve helsefremmende, 
trivselskapende og miljøvennlig friluftsliv og fysisk aktivitet i det daglige livsmiljøet og i 
omkringliggende naturområder. Spesielt barn og unge gis mulighet til å utvikle 
ferdigheter i friluftsliv.  

Avgrensning mot andre fagtema: I mange tilfeller vil friluftsliv ha betydning for og berøre 
andre fagtema. Skillelinjene mellom temaene går på at det er ulike aspekter som 
vektlegges. For å unngå dobbeltvekting ved at de samme aspekter konsekvensutredes 
innenfor flere tema, er det for temaet friluftsliv definert følgende avgrensninger: 

o Områdenes betydning for trivsel, samvær og fysisk aktivitet for de som bor ved 
eller er brukere av planområdet. Områdets visuelle kvaliteter behandles under 
temaet naturmangfold, undertema landskapsbilde. 

 
Konsekvenser av støy og luftforurensning berører flere tema. Følgende begrensninger er 
gjort i forhold til friluftsliv: 

o De visuelle virkningene av eventuelle støyskjermingstiltak vurderes under 
landskapsbilde. Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter som følge av 
støy, støytiltak, luftforurensning og lokalklimatiske endringer, omtales under 
kapittelet om støy under nærmiljø. 

o Sykling og gange som lek på friområder og lignende omtales under nærmiljø. 
o Kollektivtrafikk utdypes under trafikk.  

 
• Innsamling av data 

Kilder: E16 Skaret – Hønefoss, verdi og sårbarhetsanalyse, februar 2008, vegvesenet, 
• Planområdet er befart 
• Informasjon fra kommunens nettsider samt turistforeningen og NGU. 
• Tilgjengelige turkart o. l er brukt for å kartlegge friluftskvaliteten i området. 
• Samtaler med Elixia og Hvervenmoen barnehage. 

Influensområde: Planområdet med tilliggende friluftsområde og turvegnett. 

• Metode, kriterier for arbeidet 
Utredningstema i henhold til planprogrammet: 

Viktige turstier, gang-og sykkelforbindelser må registreres og synliggjøres i KU. Dersom 
noen av disse berøres negativt av planforslaget, må avbøtende tiltak beskrives. Det må også 
gjøres registreringer av barn og unges bruk av området i dag, da spesielt med tanke på 
uorganisert lek. Innfallsporter til omkringliggende friluftsområder må defineres, og det må 
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dokumenteres hvordan dette ivaretas videre i forslag til plan. Konsekvenser for 
nærturområder må utredes. 

• Dagens situasjon, 0-alternativet 

• Hvervenmoen sett i sammenheng med omkringliggende områder:  

Hvervenmoen ligger mellom Hønefoss og friluftsområdet Mosmoen-Lamoen og 
Bymoen lenger sør. Det er i den sammenheng en innfallsport til mange fine 
friluftsområder. Her ligger Lamoen naturreservat, en klimavernsone og utstrakte 
turområder. 

• Planområdet sett i sammenheng med hele Hvervenmoen:  

”Hvervenmoen har fine turstier som blir brukt til turgåing, trening, ridning og 
orientering. Det er en 3250 m rundløype merket av Elixia i området, og ellers 
finnes skogsbilveger og stier på kryss og tvers. Dette grøntområdet er et viktig 
nærturområde og ”hundremeterskog” for beboere på Hvervenmoen. Området 
markerer starten på sammenhengende grøntstruktur fra Hvervenmoen til 
Bymoen.”( Hentet fra E16 Skaret – Hønefoss, verdi og sårbarhetsanalyse, februar 
2008, vegvesenet) 

• Planområdet: 

Innenfor planavgrensningen har området i seg selv liten kvalitet som 
friluftsområde. Det er i følge kommuneplanen et næringsområde. Det går allikevel 
to korridorer fra gangbroen over E16 og langs vestsiden av planområdet som er 
viktige å opprettholde for god tilgang til bakenforliggende friluftsområder.  

• Det nærmeste stoppet med offentlig transport (buss) er Hverven Trøgstad, det 
ligger på andre siden av E16 ved undergangen. Her går det busser 5 ganger i 
timen, mellom Hønefoss og Oslo.  
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Figur 50, Stier innenfor planområdet 

 

 
Figur 51, Kommuneplan, blått felt er næring, grønt er friluftsliv 

 

Verdi av området som friluftsområde er således vurdert som vist i nedenstående tabell: 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Barn og unge  Det er ikke arealer 
tilrettelagt for 
organisert eller 
uorganisert 
lek/friluftsliv 
innenfor planområdet 
– utover arealer i 
direkte tilknytning til 
barnehagene. Det er 
et stinett som fører til 
tilliggende 
nærturområder. 

 

Helse Inne på planområdet 
er det ingen tilbud 
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når det gjelder 
friluftsliv, og dermed 
heller ingen 
helsegevinst 

Universell utforming Området er flatt men 
stiene er ikke 
opparbeidet ihht 
universell utforming. 

  

Samlet vurdering av 
verdi friluftsliv 

Ingen tilrettelegging 
for aktivitet innenfor 
planområdet, men 
planområdet har noe 
stinett som fører til 
tilliggende områder. 
Disse er ikke 
opparbeidet. 

  

 

• Utvikling i tråd med forslag til detaljregulering 
• Fremtidig friluftsverdier – omfang: Ny bebyggelse med ny parkering vil gi en 

høyere utnyttelse enn dagens situasjon. Noen av stiene mot øst inne på området vil 
gå tapt, men det vil erstattes av tilgjengelige gangveier i de aktuelle strekningene 
direkte til turstiene i skogen bak. Altså vil tilgjengeligheten til skogsområdene bli 
bedre. Det vil også opparbeides parkeringsplass rett ved inngangen til 
skogsområdene, som vil kunne bli brukt i helger og på kveldstid.  

• Konsekvens:  

o Barn og unge: Tiltaket berører ikke viktige leke- og oppholdsarealer. 
Arealene vest på tomten, hvor barnehagen ligger og som grenser til 
boligområdet, endres ikke av tiltaket. Det vil bli noe økt trafikk inne på 
området men ikke langs korridoren i vest og til liten grad i øst. Tiltaket vil 
gjøre adkomsten fra gangbroen til friluftsområdet bak tydeligere, sikrere 
og mer tilgjengelig.  

o Helse: Tiltaket vil ikke ha negative konsekvenser, da det ikke forekommer 
aktiviteter inne på selve planområdet.  

o Universell utforming: Tiltaket vil forholde seg til nytt lovverk, og vil 
således legge til rette for universell utforming på utearealer, fellesarealer 
og en prosentandel av kontorene. Tomten er relativt flat.  
 

Omfang av en utvikling av området som friluftsområde er således vurdert som vist i 
nedenstående tabell: 
Omfang 
friluftsliv 

Stort 
negativt 

- - - 

Middels 
negativt 

- - 

Lite 
negativt 

- 

In
te

t o
m

fa
ng

 
0 

Lite 
positivt 

+ 

Middels 
positivt 

++ 

Stort 
positivt 

+++ 

Barn og unge      Etablering av 
gang- og 
sykkelvei 
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langs det 
interne 
vegnettet, vil 
bedre 
tilkomstet til 
tilliggende 
nærturområde
r.  

Helse      Etablering av 
gang- og 
sykkelvei 
langs det 
interne 
vegnettet, vil 
bedre 
tilkomstet til 
tilliggende 
nærturområde
r 

 

Universell 
utforming 

     Etablering av 
gang- og 
sykkelvei 
langs det 
interne 
vegnettet, vil 
bedre 
tilkomstet til 
tilliggende 
nærturområde
r 

 

Samlet 
vurdering av 
omfang for 
friluftsliv 

     Etablering av 
gang- og 
sykkelvei 
langs det 
interne 
vegnettet, vil 
bedre 
tilkomstet til 
tilliggende 
nærturområde
r 

 

 
 
Anleggfasen 

• Anleggfasen – konsekvenser: Deler av dagens anlegg vil måtte stenges, og bruk av 
området vil være vanskeligere tilgjengelig i denne perioden. Inngrepene går ikke 
på bekostning av viktige leke- eller oppholdsarealer.  

o Barn og unge: Det vil forekomme noe anleggstøy og trafikk. Dette vil 
allikevel ikke komme i konflikt med leke- og oppholdsareal. 

o Helse: Støy og trafikk kan i anleggsperioden være til sjenanse. 
 

• Anleggfasen vil ha liten negativ konsekvens for friluftslivet i en periode. 
 

• Oppsummering/sammenstilling 
 Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens  

Samlet vurdering for 
friluftsliv 

Liten verdi Middels positivt (++) Middels positiv 
konsekvens (++) 
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• Tiltaket vurderes således å ha middels positiv (++)konsekvens i forhold til 0-
alternativet, når det gjelder friluftsliv. 

• Avbøtende tiltak  
Etablering av fortau/sykkelveg vi internt vegnett og frem til nærturområder sikres på 
plankart.  

8.7  Konsekvenser for naturmiljø og landskapsbilde 
• Innledning 

Innenfor temaet naturmangfold fokuseres det spesielt på landskapsmessig mangfold og 
landskapsbilde.  

Landskapsmessig mangfold - Vitenskapelig kunnskap om arter, naturtyper, økosystemer 
og landskap. (Ref: Naturmangfoldloven) 

Landskapsbilde omfatter estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle opplevelse 
av omgivelsene, og hvordan de visuelle aspektene ved omgivelsene endres som følge av 
tiltak. Temaet tar for seg hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene.  

Naturmangfold som tema defineres som følger av Miljøverndepartementet: 

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige 
bestander. Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes. 

a) I truede naturtyper skal inngrep unngås 

b) Høsting skal ikke føre til at arter eller bestander utryddes eller trues 

c)organismer som ikke hører naturlig hjemme i norsk natur, skal ikke skade 
økosystemene. Truede arter skal opprettholdes.  

Naturmangfoldloven: 

§ 8.  (kunnskapsgrunnlaget) 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et 
rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som 
kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 
§ 9.  (føre-var-prinsippet) 
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningstiltak. 
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 
økosystemet er eller vil bli utsatt for. 
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og 
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skadens karakter. 
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
       For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i 
slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av 
tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater. 

• Innsamling av data 
Kilder:  

• Notat ”KU Naturmiljø”, Asplan Viak AS 
• Miljøverndepartementet 
• www.naturbase.no, www.artsdatabanken.no, www.dirnat.no 

 

Influensområde: Planområdet 

Metode, kriterier for arbeidet 

Utredningstema i henhold til planprogram:  
Det antas at området er utredet på et overordnet nivå. I avgrensning av planområdet er 
det tatt med et mindre område i øst, tiltenkt mulig område for kollektivknutepunkt. Dette 
er ikke tidligere registrert. Det må vurderes i det videre planarbeidet om det er behov for 
ytterligere registreringer/undersøkelser på denne delen av planområdet. Det må gjøres 
rede for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaken i §§ 8-12 i 
Naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 

 
• Dagens situasjon, 0-alternativet 

 
Landskapsmessig mangfold 

Den ubebygde delen av planområdet består hovedsakelig av små gjenværende skogholt med 
furuskog, hvorav det i en betydelig del i østenden av planområdet er foretatt 
frøtrestillingshogster. Disse fragmentene er mindre verdifulle. Det er forekomst av 
svartlistearten kanadagullris (SE, svært høy risiko) i planområdet.  

Rødlistearter 

Det er funnet en rødlistet art innenfor planområdet. For å fange opp variasjonsbredden av 
slike sopparter bør et område undersøkes flere ganger i løpet av en feltsesong og helst flere år 
på rad. 
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Figur 52: Funn av rødlistearter(oransje prikker) og svartlistearter(svarte firkanter) innenfor Hvervenmoen. 
Prikkene av rødlistearter innenfor planområdet består alle av funn av furufåresopp.  

Naturtypelokaliteter 

Det er ikke registrert naturtypelokaliteter i planområdet. Siden planområdet består av små 
fragmenter av en naturtype (sandfuruskog) som vil komme i den nye reviderte DN-
håndbok 13 og med forekomst av en rødlisteart (furufåresopp) er planområdet vurdert til 
middels verdi.  

Verdifulle sandfuruskoger finnes trolig på de gjenværende delene sør av og utenfor 
planområdet. Sandfuruskoger er nylig beskrevet som en spesielt viktig naturtype for 
biologisk mangfold i Norge og ved en foreløpig vurdering av eksisterende dokumentasjon 
gitt verdien A/B. Kun det nærmeste influensområdet ble undersøkt med funn av arter som 
snau vaniljerot (NT) og skaftjordstjerne (NT).  

Sandfuruskoger på furumoer kan ha interessante naturverdier knyttet til jordboende 
sopper, altså sopper som lever på bakken og karplanter. Oppmerksomheten rundt dette 
temaet er så nytt at sandfuruskog ikke er en av skogtypene som skal lokaliseres i dagens 
håndbok 13. Sandfuruskogene oppviser i større grad enn beslektede skogtyper en markert 
typemessig/regional variasjon som habitat for spesialisert og sjeldent biomangfold. 
Sandfuruskog trenger ikke å være verdifullt, men kan være det. Det er derfor en mulighet 
for at det finnes furufåresopp også her. Områdene hvor furufåresoppen finnes innenfor 
planområdet er for små til å være naturtypelokaliteter.  

 

 Vilt: 
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 På østre del av planområdet år det i dag en viltkorridor.   

 

Verdien av området i forhold til naturmangfold er således vurdert som vist i nedenstående tabell: 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Landskapsmessig 
mangfold 

Små, gjenværende 
skogholt. Noen 
inneholder 
svartelistede arter 
(kanadagullris) 
Vurdert som mindre 
verdifulle. 

  

Rødlistearter  Funnet 1 rødlistet art.  

Naturtypelokaliteter  Små fragmenter av 
sandfuruskog, samt 1 
rødlistet art, gjør at 
området er vurdert til 
middels verdi. 

 

Vilt  Viltkorridor på østre 
del av området 

 

Samlet vurdering av 
verdi naturmangfold 

 Små fragmenter av 
sandfuruskog, samt 1 
rødlistet art, gjør at 
området er vurdert til 
middels verdi. 

 

 

  
Figur 53: Forekomst av furufåresopp sett i forhold til områder med skog på planområdet. 
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Landskapsbildet 

Planområdet hører til landskapsregionen ”innsjø- og silurbygdene på Østlandet”. Sand- og 
grusavsetninger ligger spredt i området. Når det gjelder vann og vassdrag er regionen 
preget av store innsjøer som gir lang fjernvirkning, og meandrene elver med rolig flyt. 
Vegetasjonen i området preges av skog. Jordbruksmarka i området er blant landets største 
og beste. Det er store områder med sammenhengende jordbrukslandskap. Med en andel på 
25% av total bygningsmasse, er det landbruksbebyggelsen som er den mest synlige. 
Jordbruket, skogen og innsjøenes vannspeil er karaktersettende på landskapet.  

Hvervenmoen er et typisk platå, og fremstår som forholdsvis ensartet. De høye furutrærne 
danner landskapsrom seg i mellom og de skogkledte åsene rundt blir så vidt synlige over 
tretoppene innimellom. Dette gjør at det flate terrenget er skjermet med hensyn til både 
innsyn og utsyn. Mot sørøst defineres området av E16 og mot nord defineres det av skog. 
Opprettholdelsen av skogbeltet gjør at fjernvirkningen av utbyggingen blir svært 
begrenset. Innad på området derimot vil området fremstå som langt mer enhetlig hvis alle 
bygg står i samme lysning.  

Geologisk sett er området klassifisert med sand og grusforekomster – med lav verdi.  

Verdien av området i forhold til landskapsbildet er således vurdert som vist i nedenstående tabell: 

Verdikriterier * ** *** **** ***** Begrunnelse 

1)Mangfold og 
variasjon 

  ***   Dette platået er svært ensartet med få 
landskapselementer. Furu/grantrærne og åpningene 
mellom de er det dominerende elementet. Stier danner 
et nettverk på skogbunnen i del av området.  

2)Tidsdybde og 
kontinuitet 

 **    Landskapet forteller en geologisk historie.  

3)Helhet og 
sammenheng 

   ****  Skogen som dekker området er en del av et større 
skogsområde som begrenses av en elveslynge og E16. 
Den er en del av et bølgende landskap. Det er viktig at 
vegetasjonsbelter og lommer av skog får stå for at 
Hvervenmoen skal oppleves som en del av skogen bak.   

4)Brudd og kontrast  **    Hvervenmoen er et platå i et noe mer variert landskap. 
Platået er forholdsvis ensartet når det gjelder både 
landskapskarakter og biologi. Bebyggelsen og rommene 
rundt den danner kontrast til trærne. 

5)Tilstand og hevd   ***   Det er lite parkpreg i området men det som er holdes i 
god stand. Lekeområdene rundt barnehagen er 
velholdte. Skogen rundt bærer preg av bruk og er godt 
vedlikeholdt. 

6)Inntrykksstyrke og 
utsagnskraft 

 **    Den høyreiste furuskogen dominerer landskapet fra 
avstand. Står man derimot inne i området er det de store 
åpne rommene som ”strukturer” inntrykket. 

7)Lesbarhet   ***   Det er enkelt å orientere seg i området. Veisystemet er 
enkelt og du kan se de fleste byggene i planområdet. 

8)Tilhørighet og 
identitet 

  ***   Stiene på området brukes av det lokale treningssenteret. 
De er kanskje først og fremst rester av 
lokalbefolkningens bruk av området før det ble bygget 
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ut. Skogen bak derimot brukes til orientering, turgåing 
og rekreasjon.  

Samlet verdi for 
området sett i forhold 
til landskapsbilde 

 **/ ***   Svak/middels verdi for området som helhet. 

 

• Utbygging i tråd med planforslaget 

 

 
Figur 54, Illustrasjon rødlistede arter(gult) i forhold til eksisterende(grått) og planlagt bebyggelse(brunt) 

Illustrasjonen over viser forekomsten i forhold til eksisterende og kommende bebyggelse i 
henhold til planforslag. Soppen er registrert i områder som allerede er bebygget(uten å ramme 
soppen) og et område som skal bebygges.  

• Naturmangfold 
Konkret i forhold til Naturmangfoldloven: 

o § 8. (kunnskapsgrunnlaget) 
Det er et kunnskapsgrunnlag som står i forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldloven. Ettersom soppen er registrert i områder som ikke 
berøres av utbyggingen anses forslag om oppfølgende undersøkelser som 
unødvendig, ettersom risiko for skade i forhold til 0-alternativet ikke er stor. 
Sandfuruskog er en naturtypelokalitet som er ny og kunnskapen om den er lite 
etablert. Det er kartlagt hvor innenfor planområdet det er eldre furuskog, for at 
man skal kunne hensynta denne i utbyggingen.  
 

o § 9. (føre-var-prinsippet) 
Siden kunnskapsgrunnlaget er godt er konsekvensene av tiltaket i forhold til 
naturmangfoldet relativt godt kjent. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig, slik at det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative 
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konsekvenser for naturmangfoldet. Kunnskapen om jordboende sopp knyttet til 
sandfuruskoger kunne dog vært bedre i og ved planområdet og i regionen for 
øvrig.  
 

o §10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) Tiltaket medfører at den samlede 
belastningen på sandfuruskogene på Hvervenmoen øker. Konsekvensgraden er 
liten og de trolig mest verdifulle sandfuruskogene sør for planlagt tiltak berøres 
ikke. 
 

o §11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Ikke vurdert 
som relevant for dette tiltaket. 
 

o § 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) Det legges som en forutsetning 
at de mest miljøforsvarlige teknikker legges til grunn, blant annet ved håndtering 
av masser og risiko for spredning av fremmede arter. 

 
I og med at areal avsatt som byggeformål i planforslaget, sammenfaller med areal avsatt 
til byggeformål i gjeldende regulering/0-alternativet, vurderes det at planforslaget har 
intet omfang sammenliknet med 0-alternativet. 
 
Vilt: viltkorridor opprettholdes, og det settes som vilkår i planforslaget at området ikke 
skal inngjerdes. 

 
Omfang av en utvikling av området sett i forhold til naturmiljø er således vurdert som vist i 
nedenstående tabell: 
Omfang 
naturmangfold 

Stort 
negativt 

- - - 

Middels 
negativt 

- - 

Lite 
negativt 

- 

In
te

t o
m

fa
ng

 
0 

Lite 
positivt 

+ 

Middels 
positivt 

++ 

Stort 
positivt 

+++ 

Landskapsmessig 
mangfold 

   x    

Rødlistearter    x    

Naturtypelokalite
ter 

   x    

Vilt    x    

Samlet 
vurdering av 
omrang 
naturmangfold 

   x    

 

• Landskapsbilde 
Området blir mer solrikt fordi skogen må tynnes ut, men beltet av furutrær som omkranser 
området opprettholdes, vil området utad derfor beholde sitt grønne preg. Situasjonen blir 
derfor ikke vesentlig endret i forhold til landskapsbildet, men inne på området vil det bli mer 
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åpent. Det er viktig for landskapsbildet at noe av bebyggelsen er punkthus (kontor), slik at 
inntrykket av næringsparken i den frodige skogen kan opprettholdes. 

Omfang av en utvikling av området sett i forhold til naturmiljø er således vurdert som vist i 
nedenstående tabell: 
Omfang 
landskapsbilde 

Stort 
negativt 

- - - 

Middels 
negativt 

- - 

Lite 
negativt 

- 

In
te

t o
m

fa
ng

 
0 

Lite 
positivt 

+ 

Middels 
positivt 

++ 

Stort 
positivt 

+++ 

1)Mangfold og 
variasjon 

   x    

2)Tidsdybde og 
kontinuitet 

   x    

3)Helhet og 
sammenheng 

   x    

4)Brudd og 
kontrast 

   x    

5)Tilstand og hevd    x    

6)Inntrykksstyrke og 
utsagnskraft 

   x    

7)Lesbarhet    x    

8)Tilhørighet og 
identitet 

   x    

Samlet omfang 
vurdert i forhold til 
landskapsbildet. 

   x    
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• Anleggfasen 
o Anleggfasen – konsekvenser: 

§ Estetikk og byggeskikk: Området vil fremstå som en byggeplass, 
med en del høye konstruksjoner og rivningsmasse over en periode. 

o Anleggfasen vil ha middels negativ konsekvens, for en kort periode.  

• Avbøtende tiltak 
Så langt dette er mulig vil eldre skogholt med furuskog bevares innenfor planområdet. 
Sone langs E16 som ligger utenfor byggegrense, er regulert til vegetasjonsbelte der det er 
lagt inn vilkår for håndtering av vegetasjonen i bestemmelsene. 
 

• Oppsummering og sammenstilling 
 Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens  

Samlet vurdering for 
naturmangfold 

Middels verdi Intet omfang (0) Ubetydelig (0) 

 Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens  

Samlet vurdering for 
landskapsbilde 

Middels verdi Intet omfang (0) Ubetydelig (0) 

 

Tiltaket vurderes til å ha ubetydelig konsekvens i forhold til naturmangfold og landskapsbilde 
sammenliknet med 0-alternativet 
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8.8  Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø 
• Innledning 

Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av berørte 
områder/bygninger, og vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke verdien av disse. 

Definisjon: Kulturminner og kulturmiljøer er definert i Lov om kulturminner. 
Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon. Kulturmiljøer 
er definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller 
sammenheng. Ved avgrensning av kulturmiljø må det påvises hvilken helhet eller 
sammenheng kulturminnene inngår i. Automatisk fredede kulturminner omfatter 
arkeologiske og faste kulturminner fra 1537 og alle erklærte stående byggverk med 
opprinnelse fra før 1650 jfr. lov om kulturminner §4. Kulturlandskap er landskap som er 
preget av menneskelig bruk og virksomhet.  

• Innsamling av data 
Kilder: 

• Kulturhistorisk registrering utarbeidet av Buskerud Fylkeskommune, Askeladden. 

Influensområde: Planområdet og sammenhengen det står i. 

• Metode, kriterier for arbeidet 
Utredningstema i henhold til planprogrammet: 

Oppgitte registrerte eldre og nyere tids kulturminner nært planområdet skal verifiseres og  
beskrives. Tiltakets innvirkning på kulturmiljøer og kulturminner skal utredes i forhold til 
direkte påvirkning/inngrep i miljøer, endringer i miljøenes lesbarhet. Endringer av det 
større landskapsbildet må vurderes i forhold til kulturmiljø, og dokumenteres ved at fjern- 
og nærvirkningen som viser tiltaket og 0-alternativet utarbeides. 

• Dagens situasjon, 0-alternativet 
 

Det er funnet flere automatiske fredede minner på planområdet, alle kullgroper. 
Illustrasjonen under viser kullgropene i forhold til planlagt bebyggelse. De som er markert 
med gult er allerede dispensert fra. Planforslaget innebærer at det dispenseres fra 
kullgropene markert med rødt. 0-alternativet betyr ikke nødvendigvis at det kan 
dispenseres fra færre kullgroper, da det også innebærer utbygging. Illustrasjonen viser 
også andre kulturminner i området(i grønt), mange av dem kullgroper. 
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Figur 55, Illustrasjonen viser kulturminner i forhold til planlagt bebyggelse.  

Verdien av området i forhold til kulturminner/kulturmiljø er således vurdert som vist i 
nedenstående tabell: 

 Liten Middels Stor 

Automatisk fredet 
kulturminne 

 Området 
inneholder 
kullgroper 

 

Kulturmiljø/kulturlandskap Området inneholder ikke 
kulturmiljø/kulturlandskap 

  

Andre kulturminner Det finnes ingen flere 
kulturminner på området. 

  

Samlet vurdering av 
området i forhold til 
kulturminner/kulturmiljø 

Området er vurdert med 
liten verdi, da funn av 
kullgrop er av en slik art 
som er tillatt frigitt ved 
tidligere gjennomføring av 
tiltak, og funnet ikke er 
vurdert å være enestående 
sett i forhold til Ringerike 
som region. 
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• Utvikling i tråd med forslag til områderegulering 
• Tiltakets omfang og konsekvenser i forhold til kulturmiljø og kulturminner:  

o Automatisk fredete kulturminner: Det er nødvendig å dispensere fra 
kulturminnene.  

o Kulturmiljø/landskap: Terrengets store, rolige drag beskriver landskapet, sammen 
med skogen. Skogen bevares rundt området, landskapet endres derfor ikke.  

o Kulturmiljø og kulturminner: Innenfor planområdet er det ikke lokalisert 
kulturmiljø eller kulturminner fra nyere tid. 

Omfang av en utbygging av området i forhold til landskapsbildet er således vurdert som vist 
nedenstående tabell: 

Omfang 
naturmangfold 

Stort 
negativt 

- - - 

Middels 
negativt 

- - 

Lite 
negativt 

- 
In

te
t o

m
fa

ng
 

0 

Lite 
positivt 

+ 

Middels 
positivt 

++ 

Stort 
positivt 

+++ 

Automatisk 
fredet 
kulturminne 

Planforslag
et legger 
opp til at 
funnet 
frigis 

      

Kulturmiljø/kultu
rlandskap 

   x    

Andre 
kulturminner 

   x    

Samlet 
vurdering av 
området i 
forhold til 
kulturminner/ku
lturmiljø 

 I og med at 
funnet må 
frigis,  
vurderes 
samlet 
omfang som 
middels 
negativt 

     

 



Halvorsen & Reine AS for 
AKA AS  Hvervenmoen Næringspark 

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	  

118	  

• Anleggfasen 
o Konsekvenser: Konsekvens av anleggfasen for kulturminnene vurderes som liten, 

da kulturminnene uansett må dispenseres fra. 
 

• Avbøtende tiltak 
o Kullgropene er registrert. Disse forutsette frigitt. 

• Oppsummering og sammenstilling 
• Innenfor planavgrensningen søkes det om å dispensere fra det automatiske kravet 

om freding. 

• Kullgroper er svært vanlig i denne delen av landet og representerer ikke en stor 
verdi. 

 Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens  

Samlet vurdering for 
kulturminner/kulturmiljø 

Liten verdi Middels negativt 
omfang (- -) 

Liten negativ 
konsekvens (-) 

 

Tiltaket vil således ha liten negativ konsekvens(-) i forhold til dagens situasjon, når det gjelder 
kulturminner og kulturmiljø.  
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8.9  Konsekvenser for naturressurser 
• Innledning 

Definisjon: Landbruk omfatter jordbruk og skogbruk samt annen økonomisk utnytting av 
utmarksressursene i tilknytning til landbruk. 
 
Avgrensning mot andre fagtema: Planområdet sin verdi i forhold til skogbruk og grus- og 
pukkforekomster er vurdert i dette kapittelet.  
 

• Innsamling av data 
Kilder: 

• www.ngu.no 

Influensområde: Planområdet 

• Metode, kriterier for arbeidet 
Utredningstema i henhold til planprogrammet: 

Arealet er i dag regulert til byggeformål, og arealet er dermed ikke forutsatt å beholdes 
som dyrkbar jord eller videre skogbruk. Allikevel vil en økt utnyttelse berøre en større del 
av marklaget, og en vurdering av omdisponering av matjordlaget bør vurderes.  

Kvalitet på matjordslaget, samt en mulig omdisponering av dette må omtales og vurderes. 

• Forutsetninger og aktuelle begreper 
• Bonitet: uttrykk for en jordtypes egnethet som vokseplass for planter. Jo bedre egnet 
jorden er, jo høyere bonitet. 
• Matjordslaget: på dyrket mark vanligvis det jordlaget som år om annet blir snudd og 
bearbeidet (ploglaget) 
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Figur 56, Illustrasjonen viser boniteten i området 

 
• Dagens situasjon, 0-alternativet 

Området er i dag registrert med skog av høy bonitet, men siden området er regulert til 
bebyggelsesformål har det liten verdi i 0-alternativet. Jordsmonnet er ikke klassifisert i 
forhold til grasdyrking, korndyrking, potetdyrking eller miljøtiltak. Grus- og pukkforekomster 
innenfor områder er angitt med en usikker avgrensning med en verdivurdering som ”lite 
viktig”.  
 
I Ringerike som kommune er det mye fylldyrka jord, noe som også kommer frem av figuren 
på forrige side. Når dette området ikke er like ansett som verdifull i forhold til matjord taler 
det for høy utnyttelse, slik at man unngår å måtte bygge ut i arealer som i dag er avsatt som 
verdifulle LNF områder. Det taler dessuten for en kompakt utvikling av Hønefoss.   
 
Verdien av området i forhold til naturressurser er således vurdert som vist nedenstående 
tabell: 

 Liten Middels Stor 

Bonitet/kvalitet 
matjordslag 

  Området er 
registrert med høy 
bonitet 

Skogbruk Området er 
regulert til 
utbyggingsformål, 
det er derfor ikke 
forutsatt 
skogsdrift av 
området 

  

Grus og pukk Registrert som 
lite viktig område 

  

Samlet vurdering av 
området i forhold til 
naturressurser 

 Området er 
registrert med 
høy bonitet. 

 

 
 
• Utvikling i tråd med forslag til planforslaget 
Området er i gjeldende plan også avsatt til byggeformål. Tilliggende LNF-områder vil ikke 
bli berørt av tiltaket. Det er i gjeldende plan ikke krav om håndtering/disponering av 
matjordlaget, som har høy verdi. Planforslaget legger derimot føringer gjennom bestemmelser 
at det skal vurderes/redegjøres for en omdisponering av matjordslaget for hver enkelt 
byggesak. 
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Omfang av en utbygging av området i forhold til naturressurser er således vurdert som vist 
nedenstående tabell: 

Omfang 
naturressurser 

Stort 
negativt 

- - - 

Middels 
negativt 

- - 

Lite 
negativt 

- 

In
te

t o
m

fa
ng

 
0 

Lite 
positivt 

+ 

Middels 
positivt 

++ 

Stort 
positivt 

+++ 

Bonitet/kvalitet 
matjordslag 

    Ubebygde 
arealer 
nedbygges, men 
det stilles krav i 
nytt planforslag 
at matjordlaget 
skal vurderes 
omdisponert – 
noe det ikke 
stilles krav til i 
0-alternativet 

  

Skogbruk    x    

Grus og pukk    x    

Samlet 
vurdering av 
omfang forhold 
til 
naturressurser 

    Vurdert svakt 
positivt, da det 
stilles krav til at 
matjordlaget 
skal vurderes 
omdisponert. 
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• Anleggfasen 
o Konsekvenser: Vil å få eller ingen konsekvenser. 

 
• Avbøtende tiltak 

o Det stilles krav i bestemmelser til at matjordlaget skal vurderes omdisponert. 

• Oppsummering og sammenstilling 
• Innenfor planavgrensningen søkes det om å dispensere fra det automatiske kravet 

om freding. 

• Kullgroper er svært vanlig i denne delen av landet og representerer ikke en stor 
verdi. 

 Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens  

Samlet vurdering for 
kulturminner/kulturmiljø 

Middels verdi Lite positivt omfang 
(+) 

Liten positiv 
konsekvens (+) 

 

Tiltaket vil således ha liten positiv konsekvens(+) i forhold til dagens situasjon, når det gjelder 
naturressurser.  

 

8.10 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
• Innledning 

Avgrensning mot andre fagtema: Risiko og sårbarhet i forhold til flom og skredfare 
omtales i dette kapittelet. 

Risiko og sårbarhet er omtalt under hvert deltema der dette er aktuelt, eksempelvis trafikk, 
naturmiljø og kulturminner.  

• Innsamling av data 
Kilder: www.nve.no, NVE 1-2008, www.ngu.no, www.skrednett.no  

Influensområde: Planområdet 

• Metode, kriterier for arbeidet 
I planprogrammet ble det etterspurt en overordnet sårbarhetsanalyse, og ikke en detaljert 
hendelsesbasert risikoanalyse. Fordi dokumentasjonskrav ikke utløses før ved full 
utbygging og det før full utbygging er ønskelig å bygge direkte på planen, vil allikevel 
ROS-analysen være tilsvarende en analyse ved detaljert planforslag.  

 
Analysen inneholder ikke risikovurderinger omkring terror, trusler og sabotasje. Tiltaket (i 
forhold til kjent situasjon pr. Juni 2013) vil ikke inneholde elementer som er spesielt utsatt 
for slike hendelser. 

 
 Ulykker kan føre til skade på menneske, materiell og/eller omdømme. I denne analysen  
 avgrenser vi utfallet ved at vi ser på hendelser som kan føre til ulykker med tap av  
 menneskeliv. 
 

Vurderinger og antakelser er basert på foreliggende dokumentasjon for prosjektet og 
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aktiviteter i nærområdet.  
 
Definisjoner 

 
 
Akseptkriterium  
Enhver aktivitet som utøves har en viss innebygget risiko. Tilsvarende gjelder for opphold på  
ethvert sted til enhver tid. Det betyr at mennesker og samfunn må akseptere en viss risiko.  
Følgende akseptkriterium benyttes i denne analysen: ”Risikonivået for tiltaket (Hvervenmoen) 
skal ikke være høyere enn det som er akseptert for tilsvarende virksomhet i Norge”.   
 

1. Bakgrunn 
I følge plan- og bygningslovens § 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for 
utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal 
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk vises det til planbeskrivelsen. 

2. Metode 
Analysen er gjennomført med utgangspunkt i rundskriv fra Direktoratet for samfunns-sikkerhet 
og beredskap (DSB). Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan og tilhørende 
illustrasjoner. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter. 
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan 
påvirke planområdets funksjon, utforming mm., og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i 
sjekklisten, men ikke er til stede i planområdet eller i planen, er kun unntaksvis kommentert. 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

1. Lite sannsynlig: hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en 
teoretisk sjanse; skjer sjeldnere enn hvert 100. år 

2. Mindre sannsynlig: kan skje (ikke usannsynlig); skjer ca. hvert 10. år 
3. Sannsynlig: kan skje av og til; periodisk hendelse; skjer årlig 
4. Svært sannsynlig: kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 
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Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i fire kategorier, jf. tabell 1. 
Tabell 1: Konsekvensgrader 

Konsekvens Personskade Miljøskade Skade på eiendom, 
   forsyning mm. 

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig 

2. Mindre alvorlig Få/små skader ikke varig skade Systembrudd kan føre til skade 
dersom reserve-system ikke 
finnes 

3. Alvorlig Alvorlig / behandlings-
krevende skade 

Midlertidig / behandlings-
krevende skade 

System settes ut av drift over 
lengre tid; alvorlig skade på 
eiendom 

4. Svært alvorlig Personskade som medfører død 
eller varig mén, mange skadd 

Langvarig miljøskade System settes varig ut av drift; 
uopprettelig skade på eiendom 
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 2. 
Tabell 2: Samlet risikovurdering 

Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

Sannsynlighet:     

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig grønn gul rød  

2. Mindre sannsynlig     

1. Lite sannsynlig     

Tegnforklaring 
 rød  Tiltak nødvendig 

     gul  Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht. nytte 

     grønn  Rimelige tiltak gjennomføres 

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

3. Uønskede hendelser, risiko og tiltak 

3.1 Analyseskjema 
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 3. 
Tabell 3: Sjekkliste over mulige uønskede hendelser 

Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar / Tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Er området utsatt for, eller kan planen / tiltaket medføre risiko for: 

1. Erosjon  Lite sannsynlig Alvorlig grønn 
 

Området er ikke klassifisert i forhold 
til erosjon.  

2. Kvikkleireskred  Lite sannsynlig Alvorlig grønn Området er ikke innenfor 
risikoområde for kvikkleireskred. 

3. Jord- og flomskred NEI    Området er tilnærmet flatt og ligger 
på et platå.  

4. Steinskred, steinsprang NEI     

5. Sørpeskred NEI     

6. Snø-/isras NEI     

7. Sekundærvirkninger av ras/ skred 
(flodbølge, oppdemning, bekkelukking, mm.) 

NEI     

8. Elveflom NEI     

9. Tidevannsflom, stormflo NEI     

10. Havnivåstigning NEI     

11. Overvannsflom NEI     

12. Isgang NEI     

13. Sterk vind (storm, orkan mm.)  Lite 
sannsynlig 

Alvorlig grønn 
  

Området ligger ikke utsatt/værhardt 
til.  

14. Skog- eller gressbrann  Lite 
sannsynlig 

Svært 
alvorlig 

gul 
  

Det må tilrettelegges for gode tiltak 
for evakuering og brannsikring. 
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Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar / Tiltak 

15. Radongass  Sannsynlig Mindre 
alvorlig 

gul Det er Alunskifer i området. Tiltak 
mot radon sikres ved rammesøknad.  

16. Naturlige terrengformasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc.) 

NEI     

17. Andre naturgitte forhold NEI     

Antatte fremtidige klimaendringer - Kan planområdet / tiltaket bli utsatt for: 

18. Økt temperatur  Sannsynlig Mindre 
alvorlig 

gul 
 

 

Det kan oppstå klimaendringer med 
mildere og kortere vintre, varmere og 
tørrere sommere og mer nedbør om 
høsten. Hele Norge vil oppleve 
ekstreme nedbørsmengder oftere.       

Planområdet er ikke spesielt 
værutsatt. 

19. Økt nedbør, tyngre snø  Sannsynlig Mindre 
alvorlig 

gul 
 

 

 

  

Det kan oppstå klimaendringer med 
mildere og kortere vintre, varmere og 
tørrere sommere og mer nedbør om 
høsten. Hele Norge vil oppleve 
ekstreme nedbørsmengder oftere.      
Planområdet er ikke spesielt 
værutsatt. 

20. Hyppigere ekstremnedbør  Sannsynlig Mindre 
alvorlig 

gul 
 

 

 

  

Det kan oppstå klimaendringer med 
mildere og kortere vintre, varmere og 
tørrere sommere og mer nedbør om 
høsten. Hele Norge vil oppleve 
ekstreme nedbørsmengder oftere.       

Planområdet er ikke spesielt 
værutsatt. 

21. Flere vekslingsdøgn (hyppigere veksling 
mellom minus- og plussgrader) 

 Sannsynlig Mindre 

 alvorlig 

gul 
 

 

 

Det kan oppstå klimaendringer med 
mildere og kortere vintre, varmere og 
tørrere sommere og mer nedbør om 
høsten. Hele Norge vil oppleve 
ekstreme nedbørsmengder oftere.      
Planområdet er ikke spesielt 
værutsatt. 

Sårbare naturområder og kulturmiljø 

Medfører planen / tiltaket fare for skade på: 

22. Sårbar flora  Sannsynlig Mindre 
Alvorlig 

Gul  
  

Skogen i området er registrert med 
høy bonitet, det er en rødlistet art 
innenfor planområdet. Deler av 
område arten finnes på overlates slik 
det er i dag.  

23. Sårbar fauna/fisk/vilt NEI Sannsynlig Mindre 
Alvorlig 

Gul  
 

Gjennom området helt i sørøst er det 
et krysningspunkt for elg over E16. 
Det ihensyntas ved å regulere inn en 
viltkorridor.  

24. Naturvernområder NEI     

25. Vassdragsområder NEI     

26. Automat. fredete kulturminne  Sannsynlig Alvorlig rød En kullgrop er frigitt på grunn av 
tiltaket. Kullgroper er utbredt i 
området.  

27. Nyere tids kulturminne/-miljø NEI     

28. Viktige landbruksområder NEI     

29. Andre sårbare områder NEI     
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Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar / Tiltak 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen / tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 

30. Vei, bru, knutepunkt  Svært 
sannsynlig 

Alvorlig rød 
 

Tiltaket genererer en økning i 
trafikken, men utløser også tiltak for 
å bedre kapasiteten.  

31. Havn, kaianlegg, farleder NEI     

32. Sykehus/-hjem, barnehage, skole, kirke, 
annen institusjon 

 Sannsynlig Ubetydelig grønn Tiltaket genererer ingen tilflytning. 
Det er barnehager på stedet, men 
tiltakets konsekvenser for disse er 
ikke avgjørende.  

33. Brannvesen/politi/ambulanse/ sivilforsvar NEI     

34. Energiforsyning  Sannsynlig Ubetydelig grønn Området ligger innenfor 
tilknytningsplikt for fjernvarme.  

35. Telenett  Lite sannsynlig Ubetydelig grønn 
 

Området har allerede gode 
telenettsforbindelser.  

36. Vannforsyning  Lite sannsynlig Mindre 
alvorlig 

 Grønn Kobles til eksisterende 
vannforsyningsnett. Omlegging av 
vannkabel er nødvendig i forbindelse 
med tiltak.  

37. Avløpshåndtering  Lite sannsynlig Mindre 
alvorlig 

 Grønn Kobles til eksisterende avløpsnett.  

38. Forsvarsområde NEI     

39. Tilfluktsrom NEI     

40. Område for idrett/lek  Lite sannsynlig Mindre 
alvorlig 

Grønn 
  

Eksisterende stier og områder for lek 
ihensyntas i planen.  

41. Rekreasjonsområde, park  Sannsynlig Ubetydelig Grønn Området innehar ingen 
bevaringsverdige friluftskvaliteter. 

42. Annen infrastruktur NEI     

Virksomhet og drift 

Berøres planområdet / tiltaket av: 

43. Støy og vibrasjoner NEI     

44. Støv NEI     

45. Forurenset grunn NEI     

46. Forurensning i sjø/vassdrag NEI     

47. Elektromagnetisk stråling NEI     

48. Risikofylt industri mm.  
(kjemikalie/eksplosiv, olje/ gass, radioaktiv) 

NEI     

49. Område for avfallsbehandling NEI     

50. Regulerte vannmagasiner med spesiell fare 
for usikker is, endringer i vannstand mm. 

NEI     

51. Evt. dambrudd NEI     

52. Oljekatastrofeområde NEI     

53. Gruver, sjakter, steintipper NEI     

54. Annen virksomhetsrisiko NEI     

Medfører planen / tiltaket: 

55. Støy og vibrasjoner  Sannsynlig Ubetydelig grønn Tiltaket genererer en økning i 
trafikken som ikke vil medføre 
problemer med støy og vibrasjoner. 
Tiltaket generer ingen støy.  
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Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar / Tiltak 

56. Støv  Sannsynlig Ubetydelig grønn Tiltaket genererer en økning i 
trafikken, som ikke vil medføre 
problemer med støv.  

57. Forurensning av grunn NEI     

58. Forurensning i sjø/vassdrag NEI     

59. Endring i grunnvannsnivå NEI     

60. Elektromagnetisk stråling NEI     

61. Risikofylt industri mm.  
(kjemikalie/eksplosiv, olje/ gass, radioaktiv) 

NEI     

Transport – Er det risiko for: 

62. Ulykke med farlig gods NEI     

63. Begrenset tilgjengelighet til området pga. 
vær/føre 

 Mindre 
sannsynlig 

Ubetydelig grønn 
 

Området er flatt, med direkte 
avkjørsel til E16. Det ligger ikke 
spesielt værhardt til.  

Trafikksikkerhet – Er det risiko for: 

64. Ulykke i av-/påkjørsler  Mindre 
sannsynlig 

Alvorlig gul 
 

  

Tiltaket er vurdert med hensyn på 
forskjellige utbyggingstrinn. Det vil 
ikke bygges ut fullt uten tiltak. Det er 
kapasiteten som endres, ikke det 
overordnede veisystemet. Derfor er 
det ikke sannsynlig at risikoen for 
ulykker øker.    

65. Ulykke med gående/syklende  Mindre 
sannsynlig 

Alvorlig gul 
 

 

 

Veisystem for gående og syklende 
vil sikres i forbindelse med utvikling 
av området.   

66. Andre trafikkulykkespunkter  Mindre 

sannsynlig 

Alvorlig gul 
 

 

Det overordnede veisystemet endres 
ikke.  

Sabotasje og terrorhandlinger 

67. Er tiltaket i seg selv et sabotasje- / 
terrormål? 

NEI     

68. Er det potensielle sabotasje-/ terrormål i 
nærheten? 

NEI     

 
Tabell 4: Samlet risikovurdering* 

Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

Sannsynlighet:     

4. Svært sannsynlig  X   

3. Sannsynlig XXXXX XXXXXXX X  

2. Mindre sannsynlig X  XXX  

1. Lite sannsynlig X XXX XXX X 

* nr. av hendelse/situasjon i tabell 3 

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til svært 
alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf. tabell 2. Hendelser med slikt risikonivå kommenteres 
her nærmere. 

3.2 Naturrisiko 



Halvorsen & Reine AS for 
AKA AS  Hvervenmoen Næringspark 

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	  

129	  

Det er Alunskifer i området. Det ble ikke vurdert som nødvendig med grunnundersøkelser siden dette 
allerede utløser tiltak om sikring mot radon som etableres i forbindelse med tiltak.  

3.3 Sårbare naturområder og kulturmiljø 

Området har en rødlistet art, deler av området hvor denne finnes bebygges, men deler av området blir 
som det er i dag, også ved full utbygging. Det er en mulighet for at arten også finnes i skogen sør for 
området. Det er svært sannsynlig at arten vil forsvinne innenfor planområdet etter utbygging. 

Et automatisk fredet kulturminne frigis i forbindelse med utbyggingen. Det er snakk om en kullgrop, noe 
som er svært utbredt i området. Det har tidligere vært frigitt flere kulturminner av denne typen i området. 
Disse anses derfor kun å være en svakt negativ konsekvens.   

3.4 Teknisk og sosial infrastruktur 

Tilgrensende vegnett har til tider dårlig kapasitet selv uten utbygging. Med utbygging vil det være behov 
for tiltak ved to nærliggende rundkjøringer. Det settes også vider utredningskrav for trafikksituasjonen 
før full utbygging. Dette er nærmere redegjort for i kapittel 8.3 ”Konsekvenser for trafikk”. 

3.5 Virksomhet og drift 

Ingen krav til tiltak uten det som er av normal støyskjerming i forhold til bygging av nybygg langs E16. 

3.6 Sabotasje og terrorhandlinger 
Prosjektet er i seg selv ikke et sabotasje- /terrormål. 

4. Litteratur og kilder 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) (2010): Samfunnssikkerhet i areal-
planlegging – Kartlegging av risiko og sårbarhet. HR 2156. 

Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) (2001): Systematisk samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeid i kommunene. 

Kartinformasjon fra ngu.no 
Kartinformasjon fra skogoglandskap.no 

9 SAMMENSTILLING OG KONKUSJON  
 

Nedenstående tabell er en samlet fremstilling av konsekvenser av tiltaket satt opp mot 0-
alternativet. 
 
 

Konsekvenser i forhold 
til 0-alternativet 

Verdi (gjeldende 
regulering) 

Omfang Konsekvens 

Handel og næringsliv Middels verdi 
(positiv) 

Middels 
positivt (++) 

Middels 
positivt (++) 

Trafikk Etappe 0a Middels verdi 
(negativ) 

Lite positivt 
omfang (+) 

Liten positiv 
konsekvens 
(+) 

Trafikk Etappe 1 Middels verdi Lite negativt Liten negativ 
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(negativ) omfang (-) konsekvens (-) 

Energi Middels verdi Lite positivt 
omfang (+) 

Liten positiv 
konsekvens 
(+) 

Miljø Middels verdi Lite  negativt 
omfang (-) 

Liten negativ 
konsekvens (-) 

Nærmiljø Middels verdi Lite negativt 
omfang 

Liten negativ 
konsekvens (-) 

Friluftsliv Liten verdi Middels 
positivt 
omfang (++) 

Middels 
positiv 
konsekvens 
(++) 

Naturmiljø Middels verdi Intet omfang Ubetydelig (0) 

Landskapsbilde Middels verdi Intet omfang Ubetydelig (0) 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Liten verdi Middels 
negativt 
omfang (--) 

Liten negativ 
konsekvens (-) 

Naturressurser Middels verdi Lite negativt 
omfang (+) 

Liten positiv 
konsekvens 
(+) 

SAMLET VURDERING 
AV KONSEKVENSER 
AV PLANFORSLAGET 

  Liten positiv 
konsekvens 
(+) 

 
 
Oppsummering: 

Av ovenstående tabell, er det vurdert at planforslaget har en liten positiv konsekvens for samfunn 
og miljø etter en samlet vurdering. Det er valgt å tillegge enkelte tema en større betydning for 
samfunn og miljø enn andre, da disse regnes for å potensielt ha en større konsekvens totalt sett 
enn de andre. Disse er vurdert til å være handel- og næringsliv og trafikk. Man så tidlig i 
utredningsarbeidet, at hvis man klarte å minske konsekvensene av en økt trafikkbelastning, 
samtidig som man klarte å komme frem til løsninger som kan være med på å begrense 
handelslekkasjen fra sentrum, ville de andre temaene være enklere å håndtere. 

Det er vurdert at planforslaget har en middels positiv konsekvens for Hønefoss i forhold til 
handel- og næringsliv. Dette er først og fremst en følge av at det er vurdert at ønsket type handel 
på Hvervenmoen kan styrke Hønefoss sin posisjon som regionsentrum – samtidig som det er 
vurdert at handelsformålet ikke nødvendigvis konkurrerer med sentrumshandelen, men heller er 
med på å frigjøre areal i sentrum som kan nyttes til detaljvarehandel eller arbeidsintensiv 
virksomhet.  
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Konsekvensutredningen har konkludert med at forhold angående trafikk, etter gjennomføring av 
avbøtende tiltak, vil være svakt positivt i etappe 0a og svakt negativt i etappe 1. Følgene av full 
utbygging er vanskelig å forutsi, da disse henger tett sammen med trasévalget for ny E16. Det er 
derfor stilt videre utredningskrav før igangsetting av full utbygging etter etappe 1. Frem til etappe 
1, er det da vurdert at trafikkavvikling som følge av økt trafikkbelastning ikke vil forverres 
vesentlig, så lenge man gjennomfører enkelte tiltak på tilliggende vegsystem. Dette er vurdert å 
måtte være akseptabelt, hvis man ønsker utvikling av Hønefoss som regionssenter. 

De andre tema er vurdert å varierer fra svakt negativt til svakt positivt, og har ikke de store 
konsekvensene. 

Konsekvensutredningen konkluderer dermed med at planforslaget for Hvervenmoen Næringspark 
kan ha en liten positiv konsekvens samlet sett, og at planforslaget derfor kan anbefales. 

 

10 AVBØTENDE TILTAK  
Konsekvens for planforslaget er vurdert å være svakt positiv. Denne vurderingen avhenger av at 
det gjennomføres avbøtende tiltak ved gjennomføring av utbyggingen.  

Av avbøtende tiltak som må sikres i bestemmelser eller ved oppfølging av byggesak er: 

• For å forhindre etablering av detaljvarehandel som kan konkurrere med 
sentrumshandelen, settes en nedre grense på tillatt forretningsareal på 2000 kvm BRA i 
tillegg til at forretning skal være innenfor begrepene plasskrevende handel, og handel med 
møbler, brune- og hvitevarer. På denne måten kan man sikre at aktører som etablerer seg, 
er aktører som i hovedsak driver med plasskrevende varer, og der småvarer er en mindre 
del av forretningsarealet. 

• Det legges opp til en etappevis utbygging, knyttet opp mot krav til tiltak på tilliggende 
vegnett: 

o Etappe 0a: Tilsvarende belastning som for 0-alternativet, innebærer en etablering 
av kontor med 100 arbeidsplasser, samt plasskrevende handel inntil 6000 kvm 
medregnet salgsareal og lagerareal. Gjennomføring av etappe 0a utløser ingen 
krav til tilak. 

o Etappe 1: Det tillates etablert kontor med 100 arbeidsplasser, samt forretningsareal 
opp mot 15.000 kvm BRA. Dette utløser følgende tiltak: 

- Filterfelt i rundkjøring Hvervenmoen i retning ut fra planområdet 
- Filterfelt i rundkjøring ved Hvervenkastet, og to felt ut av denne 

rundkjøring i retning Osloveien. 
o Full utbygging: Før det kan tillates full utbygging, skal det lages en ny 

trafikkutredning som ser tiltaket i forhold til reell belastning som følge av etappe 
1, samt som skal vurdere tiltaket opp i mot ny trasé for E16. 

o Kollektivtilbudet bedres ved at det etableres to bussholdeplasser innenfor 
planområdet. 

o Internt vegnett breddeutvides, det planlegges to nye rundkjøringer internt for å 
bedre avkjørsler til handelsarealene, og gang- og sykkelvegnettet utbedres og 
etableres langs hele intervegnettet innenfor planområdet. 

o Det må beregnet støyskjermingstiltak på nye kontorbygg, for å skjerme mot 
støybelastning fra E16. 
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o Tilkomst til nærturområder forbedres ved utbedring av gang- og sykkelvegnett, 
samt at etablerte parkeringsareal kan sambrukes med kontorarealer og 
handelsaeraler. 

o Det settes vilkår i bestemmelsene at område som i dag fungerer som viltkorridor, 
ikke skal gjerdes inn. Dette området er angitt med hensynssone naturmiljø på 
plankartet. 

o Det må søkes dispensasjon for automatisk fredet kulturminne, med hensikt å frigi 
dette.  

o Det stilles krav til at det skal redegjøres for matjordlaget, og at dette skal 
vurderesomdisponert i bestemmelser. 

 
Risiko- og sårbarhet: Området er allerede regulert til utbygging. Det som ikke ble fanget 
opp i forrige reguleringsplan var et kulturminne, som nå har blitt frigitt, og verdien av 
sandfuruskoger, som nå har størst verdi utenfor området. Tiltak på tilliggende vegnett vil 
gjøre at faren for oppstuving mot E16 forminskes, og at situasjonen for trafikkbelastning blir 
tilnærmet lik som for dagens situasjon.  


