
Vedlegg 2 til sak om fastsetting av planprogram for 330 Soknedalsveien 5-27 

17.09.2013 

 

 

Oppsummering av innkomne merknader i forbindelse med varslet oppstart (frist 

11.05.13) 

 

I forbindelse med utleggelse til offentlig ettersyn, har det kommet inn 5 merknader. 

 

1. Statens vegvesen 

2. Norges vassdrags- og energidirektorat 

3. Jernbaneverket 

4. Fylkesmannen i Buskerud 

5. Ringerike kommune – kommuneoverlegen v/ miljøretta helsevern 

 

Nedenstående er oppsummering av innkomne merknader, med forslagsstillers kommentar i 

kursiv. Rådmannens kommentar følger forslagsstillers kommentar. 

 

1) Statens vegvesen: 

a) Under punkt pkt 4. Kulturminner er det viktig at også konsekvensene for vernet gang- 

og sykkelveg og kulvert på fylkesvegen blir utredet. Denne er et vernet objekt, jf 

Nasjonale verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner, verneform: 

kulturminneloven. 

Minner i tillegg om innholdet i deres innspill til kommunen i forbindelse med 

forhåndshøring av planarbeidet (mail 17.10.12), samt referat fra møtet i 

Fylkeskommunen, planforum (18.12.12). 

i. Innarbeides i planprogrammet. 

 

b) Viser til planprogrammets punkt 4.3. Trafikk. Dersom det er rekkefølgebestemmelser i 

kommuneplanens arealdel må disse følges opp i den videre planleggingen og 

detaljeringen i området. Av hensyn til Statens vegvesen sitt saksområde er det viktig at 

planområde inneholder tilstrekkelig areal for å omfatte utbedringer av krysset osv. 

Detaljering av kryssutforminger må foreligge for å sikre nødvendige arealer i planen. 

i. Ok, innarbeides i planen. 

 

c) Eventuelle tiltak for gående og syklende, samt tilrettelegging for bruk av kollektiv 

transport må utredes, dokumenteres og sikres gjennomført i planen. 

i. Innarbeides i planprogrammet. 

 

d) Mangel på nødvendige tiltak på riks- og fylkesveinettet og sikring av gjennomføring 

ved rekkefølgebestemmelse vil kunne føre til innsigelse. 

i. Ok. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

2) Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) 

NVE er forvaltningsmyndighet for vassdrag og energianlegg, samt forebygging av flom- 

og skredfare. NVE skal som høringspart bistå kommunen med opplysninger, råd og 
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veiledning innenfor disse temaene, og hvordan dette kan vurderes og innarbeides i planer 

etter plan- og bygningsloven. 

 

a) Planområdet ligger ned mot Begna, så det bør i planarbeidet vurderes om området er 

flomutsatt.  

i. Innarbeides i planprogrammet. 

 

b) Det er flere områder på Ringerike der det er utfordringer knyttet til grunnforhold og 

kvikkleire. Det er lokalisert 3 soner med fare for kvikkleireskred rett i nærheten av 

planområdet. I planprogrammet står det at det er identifisert fyllmasser i grunnen, men 

det bør gjøres ytterligere undersøkelser av om det kan være kvikkleire lenger ned i 

grunnen og videre om det er fare for skred.  

i. Innarbeides i planprogrammet. Det vil i forbindelse med ROS-analysen 

utføres geotekniske undersøkelser av grunnen. Føringer for arbeidet skal 

innarbeides i reguleringsbestemmelsene. 

 

c) NVE mener at reell fare for flom og skred må utredes på reguleringsplannivå. NVE 

anbefaler at det gjøres undersøkelser og vurderinger av dette allerede på 

områdereguleringsplannivå. Alternativt må det legges føringer i 

områdereguleringsplanen, at dette skal gjøres i detaljreguleringsplanen. 

i. Det vil i forbindelse med ROS-analysen utføres geotekniske undersøkelser 

av grunnen. Føringer for arbeidet skal innarbeides i planprogram og 

reguleringsbestemmelser. 

 

d) Ved høy vannføring i elva, er det av og til problemer med tilbakeslag av overvann. 

Ved planlegging av nye utbyggingsområder er det særlig viktig å unngå byggverk i 

lavpunkter som er naturlige magasiner og vannveier for overvann. Vassdrag (også helt 

små bekker) og flomveier bør undersøkes og planlegges inn i planen. Dette gjelder 

også lavpunkt for å lede bort overvann. NVE anbefaler åpne løsninger for vassdrag og 

overvann. Åpne systemer er lettere å kontrollere og vedlikeholde, og videre er vannets 

selvrensningsevne bedre i en åpen løsning fremfor en lukket. 

i. Medtas i det videre planarbeidet. 

 

e) Kulverter, stikkrenner og bekkelukkinger er sårbare punkt. Det bør vurderes hvilke 

områder som blir oversvømt dersom slike kulverter og bekkelukkinger går tett. 

i. Medtas i det videre planarbeidet. 

 

f) Under følger sjekkliste for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområde. 

Dersom planområdet berører noen av temaene skal NVE ha planen på høring. NVE vil 

kun gi uttale til planen dersom temaene ikke er godt nok vurdert og ivaretatt i planen. 

Forhold som kan medføre innsigelse fra NVE er blant annet manglende innarbeiding 

av hensynssoner for flom- og skredfare. 

 

 

Tema Vurderinger  Innarbeiding i plan  

Er det vassdrag i 

planområdet? 

Styre arealbruk vekk fra vassdrag. Byggegrense til vassdrag.  

Er planområdet 

innenfor 20-

metersbeltet langs 

Konsekvenser for tiltak som 

berører vassdrag skal beskrives (se 

vannressursloven og 

Alle vassdrag med årssikker 

vannføring skal merkes 

tydelig i plankartet, med 
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bekk eller 100-

metersbeltet langs 

elv? 

vannforvaltningsloven) formålet bruk og vern av 

sjø og vassdrag.  

Er vassdraget 

vernet? 

Hvis det er muligheter for å 

restaurere vassdrag, kan det søkes 

om bistand fra NVE. 

Vernet vassdrag bør vises 

som hensynssone med 

retningslinjer for 

forvaltningen. 

 

Kan planområdet 

være flomutsatt? 

Evt flomsonekart for området. 

Utenfor kartlagte soner kan en 

første vurdering baseres på 

observasjoner fra tidligere 

flommer, lokalkunnskap og 

kartanalyse. Ved tvil gjøres en 

fagkyndig utredning. 

Evt bekkelukninger som kan 

oversvømmes bør kartlegges. 

Flomutsatt areal skal vises 

som hensynssone og 

tilknyttes bestemmelser som 

ivaretar sikkerheten gitt i 

TEK10. 

 

Kan planområdet 

være skredutsatt? 

Sjekk om det finnes skred-

/aktsomhetssoner for skred eller 

marine avsetninger i planområdet. 

I tilfellet, skal det gjøres en 

fagkyndig vurdering av 

skredfaren.  

Utenfor kartlagte soner kan en 

første vurdering baseres på lokal 

informasjon om grunn- og 

terrengforhold. Ved tvil benyttes 

fagkyndig. Hvis det ikke er 

tilstrekkelig sikkerhet, må 

avbøtende tiltak beskrives. 

Skredutsatte områder vises 

som hensynssone i planen 

og tilknyttes bestemmelser 

som ivaretar sikkerheten gitt 

i TEK10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvar for fremtidig tilsyn 

og vedlikehold av 

sikringstiltak må avklares. 

 

Kan 

klimaendringer 

påvirke 

planområdet? 

NVE forventer økt flomvannføring 

med minst 20% i små nedbørsfelt 

og kystvassdrag. Det må vises 

særlig aktsomhet langs bratte 

masseførende vassdrag. 

Byggegrense til vassdrag, 

evt hensynssone dersom 

flom-, erosjons- eller 

skredfare. 

 

Er det konsesjoner 

for vassdrags- eller 

energianlegg i 

området? 

Det må ikke planlegges ny 

arealbruk i konflikt med etablerte 

eller planlagte kraftlinjer, 

trafoanlegg, dammer, rørgater eller 

andre anlegg for energiforsyning 

og –overføring.  

Anlegg for energiforsyning 

og –overføring skal 

reguleres som teknisk 

infrastruktur etter plan- og 

bygningsloven §11-7 nr 2, 

med unntak av 

kraftledninger i sentral og 

regionalnettet som skal vises 

som hensynssone. 

 

 

i. Punkter som er markert med fet skrift medtas i det videre planarbeidet. 
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Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

 

3) Jernbaneverket (JBV) 

a) Jernbaneverket er generelt positive til at det legges opp til fortettet boligbygging 

og arbeidsintensive virksomheter i nærheten av jernbanen, og at stasjoner utvikles 

som kollektivknutepunkt. Dette vil være i tråd med rikspolitiske retningslinjer for 

samordnet areal- og transportplanlegging. 

 

b) Arealbruk som fremgår av mottatt planmateriale, og beskrivelse i møte av 19. 

april, tilfredsstiller ikke helt disse målene. Planen legger til grunn at store deler av 

området settes av til arealkrevende formål og det legges i hovedsak opp til bruk av 

bil. JBV støtter ikke en slik utnyttelse, og mener at arealbruken bør justeres. JBV 

viser til Fylkesmannen i Buskerud sin uttalelse  til forhåndshøringen, der de 

samme problemstillinger tas opp. 

 

c) Hønefoss stasjon kan få enda større betydning i fremtiden ved ny Ringeriksbane. I 

NTP 2014-23 forutsettes denne startet opp i siste seksårsperiode. Det vil da være 

viktig at det legges opp til boligbygging og en arealbruk som stimulerer til økt 

bruk av jernbane. En fortettet boligbygging og arbeidsintensive virksomheter i 

gangavstand til stasjonen er en god strategi for å legge opp til bruk av jernbanen, 

og også minske biltrafikk i området. 

i. Medtas i det videre planarbeidet. 

 

d) De foreslåtte utbyggingsplanene strekker seg inn på jernbanens område. JBV vil 

kunne akseptere en viss justering av grenselinjen mot jernbanen, men forutsetter at 

det skjer gjennom dialog i planprosessen. Avgrensing og utforming av det aktuelle 

arealet vil måtte ses i sammenheng med formålet det reguleres til. JBV ber om at 

det i det videre arbeidet holdes tett kontakt med JBV for å komme frem til en 

hensiktsmessig justering og en rett arrondering av jernbanearealene. 

i. Eiendoms- og byggegrensen mot jernbanen vil bli del av den videre 

dialogen mot et endelig forslag til reguleringsplan. 

 

e) Det forutsettes at forhold knyttet til støy, rystelser, avrenning og sikring mot 

jernbanen tas opp og blir tatt inn i planforslaget. 

i. Omtales, og jobbes videre med i planarbeidet. 

 

Rådmannens kommentar: 

Det må innledes dialog med Jernbaneverket rundt eiendomsforhold mot jernbanen. For 

øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

4) Fylkesmannen i Buskerud (FMB) 

a) Viser til brev av 18.12.12, med innspill til saken. Det er blitt redegjort for en rekke 

nasjonale føringer og forventninger til det videre plan- og utredningsarbeidet. Aktuelle 

tema var støy, luftforurensning, klima, energi og handel. For disse punktene vises det 

til nevnte brev. 
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b) FMB gjør oppmerksom på at prinsippene for universell utforming ikke er gitt gjennom 

rikspolitiske retningslinjer, men fastsatt i Lov om forbud mot diskriminering på grunn 

av nedsatt funksjonsevne.  

i. Rettes opp. 

 

c) De nasjonale føringene for kjøpesenter er fastsatt ved en rikspolitisk bestemmelse og 

ikke en rikspolitisk retningslinje.  

i. Rettes opp. 

 

d) FMB anbefaler at retningslinje T-1520 for behandling av luftkvalitet i 

arealplanleggingen også blir nevnt i dette kapittelet. 

i. Ok, retningslinje T-1520 legges til under kapittel 3. 

 

e) Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig 

resolusjon 24.06.10, gir viktige føringer for en rekke miljøfaglige tema og kan med 

fordel nevnes. 

i. Ok, innarbeides i planprogrammet. 

 

f) FMB har tidligere vist til at det i byområder med gangavstand til 

kollektivknutepunkter skal legges vekt på boligbygging med en høy utnyttingsgrad og 

at boligbehovet må sikres i kommunale planer. I kommunens vedtak om oppstart av 

planarbeidet er det tatt inn et punkt om at det ved fastsetting av planprogrammet skal 

redegjøres for alternative utbyggingsstrategier. FMB vil i den forbindelse igjen be om 

at boligbehovet i Hønefoss blir nærmere vurdert og lagt til grunn for planarbeidet, 

blant annet med tanke på en prioritering av boliger som arealbruksformål. 

i. Bemerkningen medtas i det videre arbeidet med planleggingen. 

 

g) Viser til planprogram, under tema Trafikk, der det står at avstanden til kollektivtrafikk 

skal belyses. FMB forutsetter at det gjøres vurderinger av tilgjengeligheten til 

sentrum, eventuelle behov for trafikksikre forbindelser for gående og syklende, samt 

behov for nye busslommer. 

i. Ok, innarbeides i planprogrammet. 

 

h) FMB gjør oppmerksom på at det under utredningstema Naturmangfold og landskap i 

planprogrammet, skal konkretiseres at planarbeidet skal redegjøre for hvordan 

prinsippene i §§ 8-12 i Naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 

i. Rettes opp. 

 

i) FMB finner formulering i planprogrammet under tema Nærmiljø, at ”belastningen 

som kommer med økt tetthet i forhold til energi og miljø skal utredes som eget tema”, 

for upresis. Her mener FMB at støyforhold for ny støyfølsom bebyggelse må belyses 

ut fra fremskrevet trafikk på  nærliggende vei- og jernbanenett. I forslaget står det 

videre at det ikke er spesiell luftforurensning i området. Ut fra beliggenheten ved en 

innfartsvei til Hønefoss bør dette begrunnes nærmere. 

i. Ok. Endres og innarbeides i planprogrammet.  

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen anser området for godt utnytta med tanke på boligbebyggelse. Førøvrig er 

innspillet tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
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5) Ringerike kommune, kommuneoverlegen v/ miljøretta helsevern (RKK) 

a) RKK anser trafikksikkerhet, støy, luftforurensning og grunnforhold som de største 

utfordringene for områdereguleringsplanen i forhold til boliger, skoler og barnehager. 

RKK poengterer at planer for disse temaene inngår i planprogrammet. 

i. Dette er særlige tema som sikres gjennom egne retningslinjer. Dette vil 

omtales og en vurdering av behov for eventuelle tiltak vil bli gjort i det 

videre planarbeidet. 

 

b) Vedrørende lokal overvannshåndtering 

Det er kjent at området har en høy grunnvannsstand og forurenset grunn. Dette kan by 

på utfordringer i forhold til bortledning av overvann i perioder med høy vannstand i 

elva og store nedbørsmengder for å hindre vanninntrenging i boligene med 

etterfølgende fuktskader og helsemessige ulemper. Konsekvensene i form av høyere 

gjennomsnittlig lufttemperatur, økte nedbørsmengder og endringer i nedbørsmønsteret 

(mer nedbør i form av regn vinterstid) må vurderes spesielt. 

 

Muligheter for å etablere åpne, lokale overvannssystemer for oppsamling og 

fordrøyning av regnvannet, grønne permable overflater, grønne tak og vegger med 

vegetasjon som bruker vann anbefales utredet. Slike åpne vannsystemer kan bidra til å 

øke områdets attraktivitet som boområde. 

i. Ok, tas med i det videre planarbeidet. 

 

c) Vedrørende område for sosial og fysisk aktivitet 

Områdereguleringsplanen er av en slik størrelse at det bør tilrettelegges for sosiale 

møteplasser og områder for fysisk aktivitet for alle til fri benyttelse, jf. Ringerike 

kommunes Folkehelsemelding 2013. 

i. Medtas i det videre planarbeidet. 

 

d) Vedrørende universell utforming 

RKK viser til Buskerud kommunes Plan for universell utforming; Buskerud mot 2025. 

i. Dette er et eget tema som sikres gjennom egne lover. Temaet vil omtales, 

og en vurdering av behov for eventuelle tiltak vil bli gjort i det videre 

planarbeidet. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 


