
   
 

   

 

330 SOKNEDALSVEIEN 5-27 - FASTSETTING AV PLANPROGRAM  
 

Arkivsaksnr.: 12/5314  Arkiv: L12   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
110/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013 
138/13 Formannskapet 15.10.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Planprogram for plan, 0605_330 områderegulering for Soknedalsveien 5-27, 

datert 11.09.13, fastsettes. 

 

Sammendrag  
Formannskapet vedtok 12.03.13 oppstart av arbeid med områderegulering 330 

«Soknedalsveien 5-27». Samtidig ble forslag til planprogram lagt ut på høring. Hensikten 

med planarbeidet er å legge til rette for at området kan utnyttes bedre enn i dag, til handel 

og bolig. Området er sentralt med kort avstand til sentrum og kollektivtransport.  

 

Det kom inn totalt fem innspill til oppstarten og høringen av planprogrammet. Disse 

omhandler blant annet trafikkforhold og da spesielt for gående og syklende, overvann, 

grunnforhold, arealbruk, eiendomsforhold mot jernbanen, støy, utbyggingsstrategier og 

områder for uteareal. Det er foretatt noen justeringer av planprogrammet og 

planavgrensinga som følge av innkomne innspill. Dette går fram av forslagsstillers 

kommentarer. Se vedlagt dokument med oppsummering av innspill og kommentarer. 

  

Innledning 

Forslagsstiller ønsker å utvikle området med boliger og handel. Kommunen ønsker at 

området skal transformeres og oppgraderes fra et dårlig utnytta område uten karakter til å 

bli et område med høy utnyttelse og helhetlig framtoning. Planen vil gi en estetisk 

opprydning av dette området, som er godt synlig fra en av innfartsårene til Hønefoss.  

 

I høringsperioden har det ikke kommet fram nye avgjørende forhold. Eiendomsforhold mot 

jernbanen er ikke avklart. Det er oppretta dialog med Jernbaneverket om dette. Endelig 

nøyaktig avgrensing av planen er fastsatt etter oppstart av planarbeidet. Se 

planprogrammets side 8. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet vedtok i møte 12.03.13, sak 34/13, oppstart av arbeid med 

områdereguleringsplan for Soknedalsveien 5-27, samt å legge forslag til planprogram ut på 

offentlig ettersyn. Protokollen er lagt ved som vedlegg nr. 4. 

 

Det ble i kommunestyret 13.12.2012 (sak 142/12) vedtatt at handels- og 

byutviklingsanalysen og fortettingsanalysen for Hønefoss, Nesbakken og Vik skal tas med 

som innspill til videre kommuneplanlegging. Det aktuelle området er omtalt i begge 

analysene. 

 I handels- og byutviklingsanalysen ligger området delvis innenfor anbefalt sone for 

detaljvarehandel. 

 I fortettingsanalysen for Hønefoss, Nesbakken og Vik pekes området på som «vestre 

torg», et areal om kan transformeres til tett by med blanding av 

bolig/næring/handel, og som er en langsiktig utviklingsretning for sentrum. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området består i dag av spredt og variert bebyggelse, i hovedsak næringsbygg. Det er store 

asfalterte flater. Planområdet er på ca. 35 daa. og er avgrensa av jernbanen i sør og vest og 

av 

Soknedalsveien i nordøst. Like øst for planområdet ligger Hønefoss jernbanestasjon. 

Soknedalsveien er en innfartsåre til Hønefoss, og området ligger i gåavstand til sentrum, 

skoler og barnehager. 

 

Det er usikkerhet rundt en eventuell Ringeriksbanes trasé og påvirkning på Hønefoss stasjon 

der den ligger i dag. Dette omtales i planprogrammet. 

 

Det har tidligere vært meieri på området, og det står igjen bygninger etter denne 

aktiviteten. 

Fire av byggene er registrert med verneverdi. Tre små spredte bygg har høy verneverdi og 

ett større bygg midt i området har middels verneverdi. 

 

Innenfor planområdet ligger Røde Kors sitt hus. Huset skal ikke berøres direkte av planen, 

og forslagsstiller er i dialog med Røde Kors for å sikre gode løsninger for begge parter. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 127-03 Molvaldområdet fra 26.06.1986. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til industri og allmennyttig formål. Det 

er i planen ikke tillatt å bygge boliger.  
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I gjeldende kommuneplan er området avsatt til annen bebyggelse, som blant annet tilsier 

boligbebyggelse. 

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som et privat forslag til områderegulering. Prosjektcompaniet AS og 

Halvorsen og Reine AS fremmer planen på vegne av Norgesgruppen AS, som representerer 

grunneierne og er forslagsstiller. Detaljeringsgrad av planen skal vurderes i det videre 

arbeidet. 

 

Oversiktskart på side 8 i planprogrammet viser planavgrensning. Området avgrenses av 

jernbanen og Soknedalsveien.  

 

Endringer i planprogrammet etter oppstart 

Hovedtemaene som skal utredes er stort sett de samme som foreslått ved varsel om 

oppstart. Det er gjort en del små endringer og tilføyinger til planprogrammet for å følge opp 

innkomne innspill og kvalitetssikre planprogrammet. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til annet byggeområde. § 12 

Annet byggeområde tilsier at for Soknedalsveien 5-27 tillates i hovedsak bolig og handel og 

håndverksvirksomhet, men ikke kjøpesenter.  

 

I fylkesdelplanen for handel, service og senterstruktur for Buskerud ligger området i 

Soknedalsveien rett utafor området som er markert som tettstedsområde. Det anbefales 

ikke å anlegge kjøpesentre i sentrums- og tettstedsområder. I randsonene kan det være 

handel med plasskrevende varer. Tiltaket er altså i tråd med fylkesdelplanen for handel, 

service og senterstruktur. 

 

Økonomiske forhold 

Man vil kunne anta at utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike 

kommune i form av infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. 

 

Det foreligger en avtale mellom grunneierne som omtaler utviklingsplaner og 

kostnadsfordeling. Avtalen er unntatt offentlighet. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Planprogrammet angir på side 7 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 

planprosessen skal ivaretas.  
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Alternative løsninger 

Alternative utbyggingsstrategier er vurdert på side 6 i planprogrammet. Det er avgjørende 

for løsningene at Jernbaneverkets eiendom mot jernbanen kan nyttes.  

 

Rådmannens vurdering 

Forslagsstillers kommentarer til innspill 

Rådmannens vurdering av forslagsstillers kommentarer til innspill innsendt etter oppstart 

vises i vedlegg nr. 2.  

 

Planen og planprogrammet 

Rådmannen mener hovedutfordringene i saken er å få klarhet i eiendomsforholdene mot 

jernbanen. Slik eiendomsforholdene er i dag er det ikke mulig å gjennomføre utbygging slik 

som planlagt.  

 

Rådmannen ser også en utfordring i å utnytte eiendommene på en slik måte at det blir 

gode støyforhold både inne og ute, og samtidig gode solforhold.  

 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, anses å bli 

ivaretatt gjennom planprogrammet slik dette nå foreligger. Dette er omtalt på side 15 og 16 

i planprogrammet, under utredningstema «naturmangfold og landskap, nær- og 

fjernvirkning».  

 

Planprogrammet omtaler en rekke andre temaer som rådmannen ikke vil kommentere 

spesifikt i dette saksfremlegget. Med de justeringer som nå er foretatt i planprogrammet 

mener rådmannen at forslaget er godt gjennomarbeida og oppfyller kravene i forskrift om 

konsekvensutredninger § 9. Rådmannen anbefaler at planprogrammet fastsettes og danner 

grunnlag for det videre planarbeidet.  

 

Saksdokumenter 

Vedlegg med stjerne(*)  er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger 

på Ipad og kommunens nettsider 

 

1. Planprogram, 23. januar 2013, revidert 11.09.2013. 
2. Oppsummering av innkomne innspill ved oppstart, inkludert rådmannens 

kommentarer, datert 17.09.2013. 

3. Saksprotokoll ved oppstart i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 

04.03.13.* 

4. Saksprotokoll ved oppstart i Formannskapet, 12.03.13, sak 34/13.* 

5. Saksfremlegg ved oppstart i Formannskapet 12.03.13, sak 34/13.* 

6. Innspill fra Fylkesmannen, datert 11.05.2013.*  
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7. Innspill fra Jernbaneverket, datert 07.05.2013.* 

8. Innspill fra Ringerike kommune, kommuneoverlegen v/ miljøretta helsevern, datert 

13.05.2013.* 

9. Innspill fra Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 08.05.2013.* 

10. Innspill fra Statens vegvesen, datert 07.05.2013.* 

 

 

 Ringerike kommune, 18.09.2013 

 

 Knut Helland 

 konstituert  rådmann 

 

leder: Gunnar Hallsteinsen 

saksbehandler: Ingeborg Faller 
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