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Saksnr.: Utvalg Møtedato 

129/14 Formannskapet 19.08.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende saker tas til orientering: 
 
A LOVLIGHETSKONTROLL – STRANDEN SKOLE 
 Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, dat. 26.06.14. 
 
B FORLENGET INNDEKNINGSTID FOR UNDERSKUDD IHT. KOMMUNELOVENS § 48 NR. 

4. 
 Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, dat. 08.07.14. 
 
C GENERALFORSAMLING I RINGERIKS-KRAFT AS 
 Protokoll fra generalforsamling 22.05.14. 
 
D REVISJON AV KOMMUNEPLAN – STATUSNOTAT 
 Notat fra rådmannen, dat. 05.08.14. 
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/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens muntlige presentasjon tas til orientering. 
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MÅNEDSRAPPORT MAI 2014  
 
Arkivsaksnr.: 14/2157  Arkiv: 210   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

131/14 Formannskapet 19.08.2014 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Månedsrapport mai 2014 tas til orientering 
 
Sammendrag 
Fremleggelse av månedsrapport basert på regnskapstall pr 30.05.2014. Helårs prognose 
viser et merforbruk på 9 mill. kroner knyttet til driftsutfordringer spesielt innen helse og 
omsorg og oppvekst og kultur. Det presiseres at det knyttes noen usikkerhets-momenter til 
årsprognosen. 
 
Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyre om den økonomiske 
utviklingen i 2014. Månedsrapportene er kortere sammenfatning av status, mens det etter 
hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. Rapporteringsopplegget ble 
vedtatt i KS sak 19/2014. 
 
Beskrivelse av saken 
Rapporten indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som viser et 
merforbruk i forhold til budsjett på 9 mill. kroner. Det er omtrent som rapportert i 1. 
tertialrapport. 

 
 
Økonomiske driftsutfordringer innenfor helse og omsorg er hovedårsaken til avviket, men vi 
ser også utfordringer med å overholde budsjettrammene innenfor områdene rådmann og 

Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige
Område 2013 (pr mai) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Samlet resultat -53 226 74 203 9 050 0 -9 050 -8 422
0 Folkevalgte og revisjon 2 566 2 470 6 510 6 510 0 0 % 0
1 Rådmann og strategiske tiltak 8 292 10 407 17 921 16 449 -1 472 -9 % -1 472
2 Adm støtteenheter og fellesutg 35 445 32 968 69 146 69 146 0 0 % 0
3 Oppvekst og kultur 204 465 206 357 443 113 439 333 -3 780 -1 % -3 843
4 Helse og omsorg 298 760 309 900 663 398 645 399 -17 999 -3 % -17 308
5 Tekniske områder 54 529 73 916 164 529 164 529 0 0 % 0
7 Avsetninger og overføringer -5 969 9 816 64 836 61 836 -3 000 -5 % -3 000
8 Skatt, rammetilskudd mv. -671 789 -597 376 -1 478 969 -1 478 969 0 0 % 0
9 Renter, avdrag mm 20 476 25 745 58 566 75 766 17 200 23 % 17 200
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  Sak 131/14 s. 2 
 

strategiske tiltak og oppvekst og kultur. Høyere utbytteinntekter enn budsjettert forbedrer 
den totale prognosen. 
Kommunen har et akkumulert underskudd fra tidligere år på 28 mill. kroner, og budsjett 
2014 legger opp til at 10,2 mill. kroner av disse skal dekkes inn i år. Blir resultatet slik 
prognosen nå indikerer vil akkumulert underskudd kunne reduseres med ca 1 mill. kroner i 
år. 
 
 
Oppvekst og kultur melder om mulig merforbruk knyttet spesielt til tilskudd til ikke- 
kommunale barnehager. Nye beregninger fra KLP angående årets reguleringspremie kan 
påvirke dette merforbruket dersom resultat av årets lønnsoppgjør avviker fra KLP’s anslag. 
Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor hjemmetjenester, barnevern og kjøp av 
eksterne institusjonsplasser enn budsjettet tar høyde for. Det er også noen økonomiske 
utfordringer på område 1, rådmann og strategiske tiltak, som skyldes flere barnevernsaker i 
fylkesnemda enn antatt, rekruttering av nye kommunalsjefer og kompetansetiltak for å sikre 
de tiltak som må gjennomføres av ledere på alle nivå i kommunen.  
Ringeriks-Kraft AS har varslet et utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette vil 
Ringerike kommune motta 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. 
I tillegg vil salget av aksjepost til KLP gi noe økte renteinntekter i år og en liten del av 
salgssummen skal inntektsføres som gevinst. Det er foreløpig lagt inn et positivt avvik på 
17,2 mill. kroner i prognosen på rammeområde 9. 
 
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre: 

• Skatteinntekter med inntektsutgjevning: En budsjettjustering i april senket 
kommunens skatteanslag med 26 mill. kroner, noe som er i tråd med anslag fra KS og 
Departementet. Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes 
lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt i starten på året 
antyder at budsjettnivået som nå er lagt vil stemme godt. Skatteinngangen for landet 
for øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra inntekts-utgjevningen. Endelig svar på 
inntektsutgjevning kommer i januar 2015, men foreløpige landsprognoser antyder en 
lavere skatteinngang for landet enn forutsatt i statsbudsjettet. 

• Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og 
størrelsen på denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes 
pensjonsgrunnlag og regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført 
pensjonskostnad vil ikke være helt kjent før aktuaroppgave med beregnet 
pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 2015. Inntil da brukes anslag og 
prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges frem i denne 
rapporten. 

• Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette 
resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer. 
Enkelte utgifter og inntekter knyttet til øremerkede midler kan være utelatt fra 
prognosen, og påvirke regnskapsresultatet ved overføring av midler fra 2014 til 
2015. 
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Økonomiske forhold 
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten 
tilstreber å gi et bilde av den økonomiske situasjonen pr mai 2014. 
  
Prinsipielle avklaringer 
Forslag til tiltak som gir vesentlige endringer i tjenestene vil bli fremmet for politisk 
behandling som enkeltsaker.  
 
 
 
Rådmannens vurdering 
Budsjett 2014 er et stramt budsjett og det jobbes systematisk i hele organisasjonen for å 
drifte innenfor tildelte rammer. Prognosene antyder allikevel at de største driftsområdene 
har store utfordringer med å tilpasse utgiftssiden til budsjettrammene. Dette er 
bekymringsverdig selv om ekstraordinære inntekter fra finansområdet vil dekke opp for mye 
av dette i år.  
Rådmannen og kommunalsjefer jobber nå tett med sine ledere for å endre utviklingen, slik 
at budsjett 2014 overholdes i forhold til planen om regnskapsmessig mindreforbruk og for å 
justere ressursbruken inn i budsjettåret 2015. Det jobbes fortløpende med å avdekke tiltak 
for å bedre den økonomiske situasjonen, og ved behov for betydelige endringer i tjenestene 
vil disse legges frem til politisk behandling . 
Det er nødvendig for kommunen å sikre seg en drift som balanserer inntekter og utgifter. 
Slik kan det skapes et fremtidig økonomisk handlingsrom for å kunne ta de beslutningene 
som styrer Ringerike kommune i den retning som befolkningen selv ønsker gjennom 
politiske avgjørelser. 
 
Vedlegg 
Månedsrapport mai 2014 
 
 Ringerike kommune, 04.08.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
saksbehandler: Roger Mathiesen 
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1. Innledning 
Denne rapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske 

planer som er lagt for 2014. Kommunen har budsjettert 2014 med 1.913 mill. kroner i driftsinntekter. 

Det er mange valg som skal tas i utarbeidelse av et budsjett, og det vil alltid oppstå uforutsette 

økonomiske hendelser i løpet av driftsåret både positivt og negativt. Et avvik på 1 % vil utgjøre 19 

mill. kroner og svingninger innenfor +/- 1 % vil ikke være unormalt.  

Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 31.05.2014 samt 

den viten man i dag har om fremtidig utvikling og utfordringer frem til 31.12.2014. Samtlige 

enhetsleder i kommunen med budsjettansvar, har sammen med sine ledere og økonomirådgivere, 

utviklet en prognose som tar høyde for de forventninger man har til driften fremover, effekten av 

iverksatte tiltak og planlagte tiltak. Endelig prognose er fremlagt og godkjent av rådmannen. 

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt samt 

usikkerhet rundt regnskapsmessig føring av endelige pensjonsutgifter etter aktuaroppgave, kan få 

uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i forhold til prognosen. 

2. Sammendrag 
Denne rapporten indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 9 mill. kroner. Det er omtrent som rapportert i 1. tertialrapport. 

 

Økonomiske driftsutfordringer innenfor helse og omsorg er hovedårsaken til avviket, men vi ser også 

utfordringer med å overholde budsjettrammene innenfor områdene rådmann og strategiske tiltak og 

oppvekst og kultur. Høyere utbytteinntekter enn budsjettert forbedrer den totale prognosen. 

Kommunen har et akkumulert underskudd fra tidligere år på 28 mill. kroner, og budsjett 2014 legger 

opp til at 10,2 mill. kroner av disse skal dekkes inn i år. Blir resultatet slik prognosen nå indikerer vil 

akkumulert underskudd kunne reduseres med ca 1 mill. kroner i år. 

Oppvekst og kultur melder om mulig merforbruk knyttet spesielt til tilskudd til ikke- kommunale 

barnehager. Nye beregninger fra KLP angående årets reguleringspremie kan påvirke dette 

Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Område 2013 (pr mai) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Samlet resultat -53 226 74 203 9 050 0 -9 050 -8 422

0 Folkevalgte og revisjon 2 566 2 470 6 510 6 510 0 0 % 0

1 Rådmann og strategiske tiltak 8 292 10 407 17 921 16 449 -1 472 -9 % -1 472

2 Adm støtteenheter og fellesutg 35 445 32 968 69 146 69 146 0 0 % 0

3 Oppvekst og kultur 204 465 206 357 443 113 439 333 -3 780 -1 % -3 843

4 Helse og omsorg 298 760 309 900 663 398 645 399 -17 999 -3 % -17 308

5 Tekniske områder 54 529 73 916 164 529 164 529 0 0 % 0

7 Avsetninger og overføringer -5 969 9 816 64 836 61 836 -3 000 -5 % -3 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -671 789 -597 376 -1 478 969 -1 478 969 0 0 % 0

9 Renter, avdrag mm 20 476 25 745 58 566 75 766 17 200 23 % 17 200
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merforbruket dersom resultat av årets lønnsoppgjør avviker fra KLP’s anslag. Helse og omsorg har 

høyere aktivitet innenfor hjemmetjenester, barnevern og kjøp av eksterne institusjonsplasser enn 

budsjettet tar høyde for. Det er også noen økonomiske utfordringer på område 1, rådmann og 

strategiske tiltak, som skyldes flere barnevernsaker i fylkesnemda enn antatt, rekruttering av nye 

kommunalsjefer og kompetansetiltak for å sikre de tiltak som må gjennomføres av ledere på alle nivå 

i kommunen.  

Tiltakene som nå gjennomføres for å komme i balanse: 

 Ledere på alle nivå justerer tjenesten/ driften for å sikre budsjettbalanse uten tilførsel av 

midler til lønnsvekst. 

 Kommunalsjefer følger opp prognosen sammen med sine ledere for å finne økonomiske 

løsninger som sikrer budsjettbalanse for driftsområde i løpet av året. Politiske saker legges 

frem fortløpende ved behov for vesentlige endringer i tjenestetilbudet. 

Ringeriks-Kraft AS har varslet et utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette vil Ringerike 

kommune motta 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. I tillegg vil salget 

av aksjepost til KLP gi noe økte renteinntekter i år og en liten del av salgssummen skal inntektsføres 

som gevinst. Det er foreløpig lagt inn et positivt avvik på 17,2 mill. kroner i prognosen på 

rammeområde 9. 

3. Kommunens overordnede mål 
Ringerike kommune har vedtatt noen overordnede mål som skal prege arbeidet i 2014 og fremover 

mot 2017. Disse er beskrevet nærmere i kommunens Handlingsprogram 2014-2017. Status på disse 

målene vil bli presentert i tertialrapportene gjennom året. 

Mål innen 2017 Delmål 2014 

1. En økonomi i balanse og 
økonomisk handlefrihet. Ut 
av ROBEK. 

 Ha gjennomført utviklingsprosjekt med nødvendige 
politiske vedtak og avklaringer slik at Ringerike kommune 
er tilrettelagt for målsettingen om fremtidig vekst og 
økonomisk handlingsrom  

 Ha lagt til rette for at Ringerike kommune nedbetaler 
akkumulert underskudd i 2015 

2. Tilrettelegge for økt 
befolkningsvekst 

 Gjennom kommuneplanarbeidet ha lagt til rette for 

- effektiv arealplanlegging 

- befolkningsvekst 

- styrket næringsgrunnlag 

 Ha lagt til rette for forutsigbarhet for tiltakshavere og 
næringsliv  

3. Bedret folkehelse  Ha lagt til rette for forebyggende helse i 
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kommuneplanarbeidet 

 Ha redusert antall hoftebrudd med 30 % innen 2016 i 
forhold til 2012 

 Ha samsvar mellom antall mobbesaker som skolene 
jobber med og forekomsten av mobbing i 
elevundersøkelsen 

 Ha system for tidlig å oppdage barn med spesielle behov 
og risiko for skjevutvikling er etablert og skal forankres i 
organisasjonen 

 Ha lagt til rette for praksisplasser for å få folk tilbake i jobb 

 Ha lagt til rette for tursti langs elva fra Benterud til 
Hovsenga med merking og skilt 

4. Ringerike kommune skal 
være en anerkjent i Norge 
for sitt arbeid på omdømme, 
service og kommunikasjon 

 Ha gjennomført brukerundersøkelser og etablert tiltak for 
å bedre service og omdømme for prioriterte områder 

 Ha etablert plan for flere selvbetjente tjenester og startet 
etablering av disse 

 Ha revidert kommunikasjonsplanen i tråd med 
målsettingen 

 Være aktiv overfor media, andre kommuner og på 
fagarenaer om det positive som skjer i Ringerike 
kommune 

 Ha videreført en kultur hvor medarbeidere framsnakker 
hverandre både i arbeidssammenheng og privat 

 

4. Sentrale økonomiske utfordringer  
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre: 

 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: En budsjettjustering i april senket kommunens 

skatteanslag med 26 mill. kroner, noe som er i tråd med anslag fra KS og Departementet. 

Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige 

resultatet. Mottatt skatt i starten på året antyder at budsjettnivået som nå er lagt vil stemme 

godt. Skatteinngangen for landet for øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra inntekts-

utgjevningen. Endelig svar på inntektsutgjevning kommer i januar 2015, men foreløpige 

landsprognoser antyder en lavere skatteinngang for landet enn forutsatt i statsbudsjettet. 

 Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og størrelsen på 

denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes pensjonsgrunnlag og 

regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført pensjonskostnad vil ikke være helt 

kjent før aktuaroppgave med beregnet pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 
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2015. Inntil da brukes anslag og prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges 

frem i denne rapporten. 

 Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette 

resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer. Enkelte 

utgifter og inntekter knyttet til øremerkede midler kan være utelatt fra prognosen, og 

påvirke regnskapsresultatet ved overføring av midler fra 2014 til 2015. 
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5. Økonomisk prognose med kommentarer pr hovedområde 
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 9 regnskapsområder. Disse er fordelt etter 

tjenestetype, og i årsbudsjettet vedtas de økonomiske rammene for hvert av disse områdene.  

Folkevalgte og revisjon (område 0) 
Inneholder utgifter til folkevalgte, kontroll og revisjon. Årsprognosen viser ingen økonomiske avvik av 

betydning i forhold til budsjett. 

 

Rådmann og strategiske tiltak (område 1) 
Inneholder utgifter til kommunens øverste ledelse med stab, og midler til organisasjons- og 

samfunnsutvikling. Årsprognosen viser et merforbruk på 1,5 mill. kroner. 

 

Overforbruk på 1,5 millioner kroner skyldes i all hovedsak at det ikke er budsjettert med rekruttering 

av nye kommunalsjefer og månedlige ledersamlinger for å drive igjennom omstillingsprosessen i 

organisasjonen. I tillegg er det ikke budsjettert med kjøp av advokatbistand til barnevernssaker i det 

omfang som det nå er behov for. 

  

Folkevalgte og revisjon Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr mai) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 2 566 2 469 6 510 6 510 0 0 % 0

Driftsresultat 2 615 2 469 6 410 6 465 55 1 % 55

Driftsutgifter 2 732 2 691 6 663 6 718 55 1 % 55

Driftsinntekter -117 -222 -253 -253 0 0 % 0

Finansresultat -49 0 100 45 -55 #### -55

Finansutgifter 0 0 110 55 -55 #### -55

Finansinntekter -49 0 -10 -10 0 0 % 0

Rådmann og strategiske tiltak Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr mai) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 8 292 10 408 17 921 16 449 -1 472 -9 % -1 472

Driftsresultat 8 447 10 468 18 021 16 549 -1 472 -9 % -1 472

Driftsutgifter 8 567 10 712 19 530 17 671 -1 859 -11 % -1 859

Driftsinntekter -121 -244 -1 509 -1 122 387 -34 % 387

Finansresultat -155 -60 -100 -100 0 0 % 0

Finansutgifter 0 0 0 0 0 #### 0

Finansinntekter -155 -60 -100 -100 0 0 % 0
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Adm støtteenheter og fellesutgifter (område 2) 
Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med kommunens administrative støtteenheter som 

regnskap, lønn, IT, servicetorg, skattekontor og annet. Årsprognosen viser ingen økonomiske avvik av 

betydning i forhold til budsjett. 

 

Området har et samlet krav til reduksjon i 2014 på 4,6 millioner kroner som utgjør 6,2 % av områdets 

budsjettramme. Det er lagt opp til en plan for omstilling og nedbemanning med løpende 

personalplanlegging for fireårsperioden sett under ett. En kombinasjon av langsiktige og kortsiktige 

bemanningstiltak gjør at området styrer mot budsjettoppnåelse. 

Oppvekst og kultur (område 3) 
Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med drift av barnehager, skoler, SFO, bibliotek og 

kulturformål. Årsprognosen viser et merforbruk på 3,8 mill. kroner. 

 

Dette er kommunens nest største budsjettområde og mange av innbyggerne møter Ringerike 

kommune gjennom disse tjenestene. De fleste enheter ser ut til å drifte innenfor årets 

budsjettrammer. Avviket som nå meldes skyldes budsjetterte midler til tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager. Høyt anslag på årets kommunale pensjonsutgifter i kombinasjon med økt tilskudds-

prosent fra høsten 2014 førte til noe høyere tilskuddssatser enn først antatt.  

Helse og omsorg (område 4) 
Kommunens største budsjettområde inneholder NAV, rus og psykiatri, institusjoner, 

hjemmetjenester, barnevern, bestillerkontor, kjøp av helse og omsorgstjenester, Ringerikskjøkken og 

mye annet. Årsprognosen viser et merforbruk på 18 mill. kroner. 

Adm støtteenheter og fellesutg Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr mai) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 35 445 32 966 69 146 69 146 0 0 % 0

Driftsresultat 35 641 32 973 69 738 69 740 2 0 % 2

Driftsutgifter 38 016 34 126 74 403 74 340 -63 0 % -63

Driftsinntekter -2 375 -1 153 -4 665 -4 600 65 -1 % 65

Finansresultat -196 -7 -592 -594 -2 0 % -2

Finansutgifter 2 6 8 6 -2 -33 % -2

Finansinntekter -198 -13 -600 -600 0 0 % 0

Oppvekst og kultur Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr mai) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 204 465 206 360 443 113 439 333 -3 780 -1 % -3 843

Driftsresultat 205 526 206 359 443 317 439 512 -3 805 -1 % -3 843

Driftsutgifter 241 329 242 212 529 869 529 268 -601 0 % -694

Driftsinntekter -35 802 -35 853 -86 552 -89 756 -3 204 4 % -3 149

Finansresultat -1 062 1 -204 -179 25 #### 0

Finansutgifter 13 1 10 10 0 0 % 0

Finansinntekter -1 075 0 -214 -189 25 -13 % 0
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Innbyggere som mottar tjenester innenfor dette feltet har ofte individuelle vedtak og 

bestillerenheten spiller en sentral rolle i utformingen av disse vedtakene. Tjenesten må balansere de 

økonomiske midlene mellom krav og forventninger fra sentrale myndigheter, innbyggere og 

fagmiljøer. Avviket som nå meldes skyldes for høy aktivitet innenfor hjemmetjenester, for mange 

eksternt kjøpte institusjonsplasser og for høy aktivitet innenfor barnevernstjenester i forhold til 

budsjett. 

Tekniske områder (område 5) 
Inneholder brann og redning, miljø- og arealplanlegging, eiendomsforvaltning, vann og avløp, 

byggtjenester og tjenester knyttet til vei, park og idrett. Årsprognosen viser ingen økonomiske avvik 

av betydning i forhold til budsjett. 

 

Det er startet et forarbeid sammen med Jevnaker, Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner om IKT-

samarbeid. Målsettingen er at samarbeidet skal være etablert fra 1.januar 2015. I tillegg til 

kommunestyrets vedtak om å vurdere IKS for brann- og redning, vil også alternativ organisering av 

eiendomsområdet og kommunaltekniske tjenester (vei, vann, avløp, park/idrett mm) bli vurdert. 

Dette kommer som egen politisk sak september 2014. 

  

Helse og omsorg Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr mai) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 298 760 309 890 663 398 645 399 -17 999 -3 % -17 308

Driftsresultat 302 693 309 483 663 048 645 597 -17 451 -3 % -16 760

Driftsutgifter 370 160 382 972 848 520 825 264 -23 256 -3 % -21 659

Driftsinntekter -67 467 -73 489 -185 472 -179 668 5 804 -3 % 4 898

Finansresultat -3 933 407 350 -198 -548 #### -548

Finansutgifter 220 407 450 450 0 0 % 0

Finansinntekter -4 152 0 -100 -648 -548 85 % -548

Tekniske områder Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr mai) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 54 529 73 914 164 529 164 529 0 0 % 0

Driftsresultat 54 843 73 906 163 357 163 357 0 0 % 0

Driftsutgifter 124 851 130 905 325 480 325 588 108 0 % 280

Driftsinntekter -70 008 -56 999 -162 123 -162 231 -108 0 % -280

Finansresultat -314 8 1 172 1 172 0 0 % 0

Finansutgifter 7 8 1 172 1 172 0 0 % 0

Finansinntekter -321 0 0 0 0 #### 0
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Avsetninger og overføringer (område 7) 
Inneholder sentrale avsetninger til reguleringspremie (pensjonsutgift), tilskudd kirkelig fellesråd og 

andre tilskudd/ avsetninger. Årsprognosen anslår et merforbruk på 3 mill. kroner. 

 

Det er satt av ca 40 mill. kroner til pensjonsføringer i forbindelse med reguleringspremie og 

årsavslutning. Det knyttes en viss usikkerhet til prognosen helt frem til aktuaroppgave foreligger i 

januar 2015 og regnskapsmessige disposisjoner er gjennomført i avslutningen av årsregnskapet. 

Foreløpige beregninger antyder et merforbruk i forbindelse med pensjonsutgifter, og i denne 

prognosen anslått til ca 3 mill. kroner. Nye beregninger vil komme når lønnsoppgjøret er avgjort og 

nye tall kommer fra KLP.  

Skatt, rammetilskudd mv. (område 8) 
Her samles alle kommunens sentrale inntekter som skatt på formue og inntekt, rammetilskudd, 

inntektsutgjevning, eiendomsskatt, mva-kompensasjon og lignende. Årsprognosen viser ingen avvik 

av betydning i forhold til budsjett.  

 

Skatteinntektene i starten av året viste en trend som tilsa at kommunen vil få mellom 17 og 34 mill. 

kroner mindre i skatteinntekter enn budsjettert. Kommunestyret vedtok i april å senke 

skatteanslaget med 26 mill. kroner i en budsjettregulering. Egne prognoser og prognoser fra 

Departementet og Kommunenes Sentralforbund tilsier at skatteinngangen vil bli omtrent som justert 

budsjett. Skatteinngang for landet for øvrig har startet lavt første halvår og vil kunne påvirke 

kommunens inntekter gjennom inntektsutgjevningen negativt. Situasjonen følges fortløpende. 

Avsetninger og overføringer Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr mai) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap -5 969 9 816 64 836 61 836 -3 000 -5 % -3 000

Driftsresultat -1 827 9 774 64 836 61 836 -3 000 -5 % -3 000

Driftsutgifter 775 9 959 64 890 61 890 -3 000 -5 % -3 000

Driftsinntekter -2 602 -185 -54 -54 0 0 % 0

Finansresultat -4 142 42 0 0 0 #### 0

Finansutgifter 63 63 50 000 50 000 0 0 % 0

Finansinntekter -4 204 -21 -50 000 -50 000 0 0 % 0

Skatt, rammetilskudd mv. Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr mai) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap -671 789 -597 376 -1 478 969 -1 478 969 0 0 % 0

Driftsresultat -671 789 -597 376 -1 478 969 -1 478 969 0 0 % 0

Driftsutgifter 0 0 207 207 0 0 % 0

Driftsinntekter -671 789 -597 376 -1 479 176 -1 479 176 0 0 % 0

Finansresultat 0 0 0 0 0 #### 0

Finansutgifter 0 0 0 0 0 #### 0

Finansinntekter 0 0 0 0 0 #### 0
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Renter, avdrag mm (område 9) 
Størstedelen av kommunens finanstransaksjoner er samlet på dette området; renteinntekter, 

renteutgifter, låneavdrag, utbytte fra selskaper og lignende. Årsprognosen viser 17,2 mill. kroner i 

høyere inntekter enn budsjettert. 

 

Årsaken til avviket skyldes i all hovedsak et høyere utbytte fra Ringeriks-Kraft AS enn budsjettert. Salg 

av aksjeandeler i dette selskapet til KLP påvirker også likviditeten til kommunen positivt som igjen 

kan gi noe høyere renteinntekter enn budsjettert.  

Renter, avdrag mm Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr mai) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 20 476 25 746 58 566 75 766 17 200 23 % 17 200

Driftsresultat 5 279 0 0 0 #### 0

Driftsutgifter 0 279 0 0 0 #### 0

Driftsinntekter 4 0 0 0 0 #### 0

Finansresultat 20 471 25 467 58 566 75 766 17 200 23 % 17 200

Finansutgifter 22 733 26 113 92 983 92 983 0 0 % 0

Finansinntekter -2 262 -646 -34 417 -17 217 17 200 #### 17 200
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6. Likviditetssituasjonen 
Ringerike kommune er i en presset likviditetssituasjon, og for å være sikker på og til enhver tid kunne 

betale sine forpliktelser er det videreført en driftskreditt på 150 mill. kroner knyttet til konsern-

kontoen. Kontokreditten har ikke vært brukt i mai. Salget av aksjer i Ringeriks- Kraft AS har bedret 

likviditetssituasjonen betraktelig og salgssummen er kommet inn på kommunens konto.  Årets 

låneopptak til investeringer vil bli gjort i juli/august når ny innkjøpsavtale er på plass i BTV- 

samarbeidet. Likviditetsanalyser viser foreløpig at kontokreditten kan komme i bruk videre utover i 

driftsåret spesielt i perioden september til desember. 
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Arkivsaksnr.: 14/2573  Arkiv: 210   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

132/14 Formannskapet 19.08.2014 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Finansrapport per 1. tertial 2014 tas til orientering. 
 
Sammendrag 
Netto finansutgifter ligger på et relativt lavt nivå, men likviditetsutviklingen er bekymringsfull. 
 
Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. I tråd med finansreglementet skal det 
rapporteres hvert tertial, samt utarbeides en årsrapport for finansområdet.  
 
Beskrivelse av saken 
Netto finansutgifter per 1.tertial 2014 er høyere enn på samme tidspunkt i 2013. Det skyldes blant 
annet økte rente- og avdragsutgifter som følge av økt investeringsgjeld i løpet av 2013. Noe av 
årsaken er også lavere renteinntekter som følge av mindre likviditet. Men flere forhold som ikke er 
bokført ennå, vil synliggjøre lavere netto finansutgifter. I tillegg ser renteutgiftene ut til å bli lavere 
enn budsjettert. Ingen nye låneopptak er foretatt hittil i år. 
 
Samlet nettoverdi er mer negativ per 1.tertial 2014 i forhold til 1. tertial 2013. Det skyldes 
hovedsakelig en betydelig nedgang i kortsiktig plassering på konsernkontoen og viser hvilken 
likviditetsmessig utfordring kommunen står overfor. Når RIK-salget bokføres, vil den samlede 
nettoverdien være mer positiv.  
 
Ringerike kommune har til enhver tid i 1. tertial 2014 hatt likviditet til å dekke sine betalings-
forpliktelser ved forfall, og den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd med prognosen i 
1. tertial. 
 
Både likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2 er på et svært utilfredsstillende nivå ved utgangen av 1. 
tertial. Likviditetsnivåene viser en betraktelig forverring i 1. tertial 2014 i forhold til samme tid i 
2013. Likviditetsgrad 2 er helt nede på forholdstallet 0,3, hvilket betyr at kommunens mest likvide 
omløpsmidler utgjør mindre enn en tredjedel av den kortsiktige gjelden. 
 
Ringerike kommune har budsjettert med en andel av utbytte fra Ringerikskraft med 8,8 mill. kroner i 
2014. Et høyere utbytte for 2013 ble besluttet på det ordinære eiermøtet. Kommunens andel av 
utbyttet er fastsatt til 21,9 mill. kroner, som er 13,1 mill. kroner høyere enn budsjett. 
 
Fylkesmannen har godkjent låneopptak til finansiering av rentable investeringer på 50,800 mill. 
kroner i 2014. I forbindelse med 1. tertialrapportering har Fylkesmannen i tillegg godkjent 
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låneopptak til finansiering av ikke-rentable investeringer på 27,760 mill. kroner, dvs. bare til de 
investeringene som ved en stopp ville ha påført kommunen ekstrakostnader. Låneopptakene er ikke 
foretatt hittil i år. 
 
Fylkesmannen har også godkjent opptak av startlån i Husbanken på til sammen 35 mill. kroner i 
2014. Kommunen er per 1. tertial bevilget 10,750 mill. kroner av det omsøkte årsbeløpet. Beløpet 
ble ikke utbetalt fra Husbanken før i begynnelsen av juni, og låneopptak av startlån er derfor null per 
1. tertial. 
 
For å redusere risikoen knyttet til svingninger i rentenivået, samt å sikre forutsigbare tjenester for 
kommunens innbyggere, skal kommunen ha en fastrenteandel på minst 25 prosent. Ved utgangen 
av 1. tertial er fastrenteandelen omtrent uendret på om lag 36,3 prosent. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen konstaterer at netto finansutgifter er omtrent på forventet nivå per 1. tertial 2014. 
 
Likviditetsutviklingen er bekymringsfull, særlig med tanke på ubrukte lånemidler som ikke lenger er 
likvide. Kommunen har en stor utfordring med å gjenvinne økonomisk handlingsfrihet.  
 
 
 
Vedlegg 
Finansrapport 1. tertial 2014 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 05.08.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
saksbehandler: Anette Skjolden 
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Innledning 
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Kommunens 
finansreglement ble sist vedtatt av kommunestyret 24. juni 2010 (sak 61/10) i 

henhold til forskrift om kommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med 
virkning fra 1. juli 2010. 
 

I tråd med finansreglementet skal det rapporteres hvert tertial, samt utarbeides 
en årsrapport for finansområdet. Årsrapporten skal inneholde en egen 

redegjørelse for hvordan kommunens finansportefølje har blitt forvaltet i det 
aktuelle regnskapsår. Herunder skal vesentlige endringer i finansporteføljens 
sammensetning og risikoprofil presiseres særskilt. 

Overordnet finansiell strategi og stilling 
Følgende finansielle strategi er lagt til grunn 1. tertial 2014, i tråd med 

finansreglementet:  
 

”Med utgangspunkt i kommunelovens grunnprinsipper om optimal utnyttelse av tilgjengelige 
ressurser og med sikte på å kunne gi et best mulig stabilt tjenestetilbud, skal finansforvaltningen: 

 Sikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. Strategien skal bidra til 
stabilitet og langsiktig finansforvaltning. 

 Finansforvaltningen skal forvaltes som en helhet hvor en søker å sikre en rimelig avkastning 
samt stabile og lave netto finansutgifter innenfor definerte risikorammer. 

 Kommunen skal ikke investere i kompliserte produkter som krever daglig oppfølging.” 

 

Etter flere år med driftsunderskudd er kommunens finansielle stilling krevende. 
Netto finansutgifter ligger på et relativt lavt nivå, men det skyldes hovedsakelig 

lave renteutgifter og kan ikke forventes å vedvare. Ingen nye låneopptak er 
foretatt hittil i år, og gjelden er redusert tilsvarende avdragsnivået i 1. tertial. 

Kommunen har ikke investert i kompliserte produkter. 
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Utviklingen i netto finansutgifter 
Ved å bruke den overordnede finansielle strategien skal kommunens 
finansportefølje forvaltes slik at en søker å oppnå lavest mulig netto 

finansutgifter over tid med en akseptabel risiko. Målsettingen for avkastningen 
og kommunens netto finansutgifter fastsettes av kommunestyret gjennom den 
årlige budsjettbehandlingen.  

 
Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra 

selskaper og mottatte avdrag på utlån som inntektsføres i 
investeringsregnskapet. Finansutgiftene består av renteutgifter og avdrag på 
investeringslån samt avdrag på startlån og etableringslån som utgiftsføres i 

investeringsregnskapet. 
 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 2013-2014:   
 
(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn) 

 
 
 

Netto finansutgifter per 1.tertial 2014 er høyere enn på samme tidspunkt i 2013. 
Det skyldes blant annet økte rente- og avdragsutgifter som følge av økt 

investeringsgjeld i løpet av 2013. Noe av årsaken er også lavere renteinntekter 
som følge av mindre likviditet. 
 

Renteinntekter fra salget av RIK-aksjer utgjør om lag 0,853 mill. kroner og er 
ikke regnskapsført per 1. tertial. Det er heller ikke tilbakeføring av påløpte 

renteutgifter i 2013 på 5,968 mill. kroner. Bokføring av disse beløpene vil føre til 
lavere netto finansutgifter. I tillegg blir det beregnet en gevinst ved salget av 
RIK-aksjene som skal inntektsføres i driftsregnskapet og fører til økte 

finansinntekter. 
 

For den delen av låneporteføljen som ikke har fastrente gjelder flytende 
rentebetingelser. Gjennomsnittlig vektet flytende rente har vært 2,25 prosent i 

1. tertial 2014. Budsjettert gjennomsnittlig flytende rente i 2014 er 2,6 prosent. 
Renteutgiftene ser derfor ut til å bli lavere enn budsjettert, også med tanke på 
låneopptak i 2014 som både blir lavere og utført senere på året enn opprinnelig 

planlagt. 

Mill. kr

Regnskap 

2013

1. tertial 

2013

1. tertial 

2014

Revidert 

årsbudsjett 

2014

Renteinntekter og utbytte -17,5 -2,3 -0,7 -17,7
Gevinst fin.instrumenter 0 0 0 0
Sum finansinntekter -17,5 -2,3 -0,7 -17,7

Renteutg., provisjoner m.m 31,6 5,3 10,4 35,3
Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0
Avdrag på lån 43,2 7,6 15,6 47
Sum finansutgifter 74,8 12,9 26 82,3

Netto finansutgifter 57,3 10,6 25,3 64,6

Side 43 av 473



4 
 

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og 

gjeld 
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis 
kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en 

oversikt over dette.  

 

Samlet nettoverdi er mer negativ per 1.tertial 2014 i forhold til 1. tertial 2013. 
Det skyldes hovedsakelig en betydelig nedgang i kortsiktig plassering på 
konsernkontoen og viser hvilken likviditetsmessig utfordring kommunen står 

overfor. Innbetalingen fra salget av RIK-aksjer er ikke bokført og dermed ikke 
med i denne tabellen. Når RIK-salget bokføres vil den samlede nettoverdien 

være mer positiv.  

Hittil i år er det ikke foretatt nye låneopptak til investeringer og startlån, og 

gjelden er redusert med avdragsnivået i perioden.  

Utviklingen i markedet 
Figuren nedenfor viser utviklingen i styringsrenten og pengemarkedsrenten fra 

januar 2010 til mai 2014. 

  

(Beløp i mill. kroner) Regnskap 2013 1. tertial 2013 1. tertial 2014

Kortsiktig plassering 

(kasse, bankinnskudd og 

obligasjoner) 146,2 204,5 80,9
Langsiktig plassering 

(aksjer og andeler i selskaper og 

kommunale samarbeid) 210,6 200,4 210,6
Gjeld -1 042,5 -1 050,3 -1 024,7
Samlet nettoverdi -685,7 -645,4 -733,2

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Renteutviklingen  2010-2014

Styringsrente Nominell 1 mnd NIBOR  (pengemarkedsrente)
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Norges Banks hovedstyre vedtok på sitt rentemøte den 18. juni å holde 
styringsrenten uendret på 1,5 prosent. 

 
Hovedstyret har merket seg at analysene i Pengepolitisk rapport 2/14 tilsier at 
styringsrenten holdes om lag på dagens nivå ut neste år, og at den deretter økes 

gradvis. I vurderingen av pengepolitikken den nærmeste tiden er det lagt vekt på 
at den økonomiske utviklingen hjemme og ute i hovedsak har vært som ventet, 

men at det er utsikter til at veksten i norsk økonomi fremover kan bli noe lavere 
enn tidligere antatt. Skulle utsiktene for norsk økonomi svekke seg, kan det bli 
aktuelt å sette styringsrenten ned. 

 
Bankene har satt utlåns- og innskuddsrentene til publikum ned. Det er derfor 

utsikter til at den gjennomsnittlige utlånsrenten kan bli litt lavere de neste 
kvartalene enn tidligere antatt. Utlånsrentene publikum står overfor, er fortsatt 
vesentlig høyere enn styringsrenten.  

Forvaltningen av finansielle aktiva 
Aktiva betegner kommunens finansielle eierandeler som inngår i en investerings-

portefølje. Det kan for eksempel være kontantinnskudd, verdipapirer, aksjer, 
obligasjoner mv. Det skilles mellom langsiktige og kortsiktige aktiva. I 
kommunens finansreglement er kortsiktige finansielle aktiva definert som ledig 

likviditet og andre midler beregnet til driftsformål. Langsiktige finansielle aktiva 
er midler adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål, og skiller seg 

fra sistnevnte ved at forvaltningen av disse midlene ikke er utslagsgivende for 
kommunens tjenesteproduksjon på kort sikt. I det følgende blir det rapportert på 
kortsiktige og langsiktige finansielle aktiva hver for seg.  

Kortsiktige finansielle aktiva 
Etter Kommunelovens § 52 nr. 3 skal kommunen ha midler til å dekke sine 

betalingsforpliktelser ved forfall. Ved forvaltning av ledig likviditet og andre 
midler beregnet for driftsformål skal det legges vekt på lav finansiell risiko og 
høy likviditet. 

 
Kommunens likvide midler vil bestå av følgende deler:  

 Driftslikviditeten: skal sikre det behov for likviditet som oppstår som følge 
av tidsforskjell mellom inn- og utbetalinger. Driftslikviditeten inkluderer 
trekkrettighet i konsernkontosystemet.   

 Overskuddslikviditet: kortsiktig likviditetsoverskudd bestående av likvide 
midler utover den nødvendige driftslikviditet. 

 
Driftslikviditeten skal som hovedregel plasseres innenfor konsernkonto hos 

hovedbankforbindelsen. Plassering av kommunens overskuddslikviditet kan 
gjøres innenfor den investeringshorisont som avdekkes via likviditetsprognosen. 
Overskuddslikviditet plasseres på høyrentekonti eller papirer med tilsvarende 

sikkerhet. 
 

Ringerike kommune har til enhver tid i 1. tertial 2014 hatt likviditet til å dekke 
sine betalingsforpliktelser ved forfall. Det er vanlig at store virksomheter, som 
kommunen, har en trekkrettighet hos sin hovedbankforbindelse som kan brukes 

ved behov for likviditet, dvs. når kommunen periodevis ikke har nok penger til å 
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betale regninger og lønn. Siden Ringerike kommune er i ROBEK registeret, må en 

trekkrettighet godkjennes av Fylkesmannen. Det er søkt om 150 mill. kroner i 
trekkrettighet for 2014. Fylkesmannen har godkjent dette, men anmoder 

kommunen om å bruke trekkrettigheten i svært begrenset grad. Trekkrettigheten 
er ikke benyttet hittil i 2014, men det kan oppstå behov som gjør at den må 
benyttes. Tendensen er at likviditeten ofte er dårligere mot slutten av et år. 

 
Forholdet mellom omløpsmidler (kontanter, bankinnskudd og kortsiktige 

fordringer) og kortsiktig gjeld indikerer kommunens betalingsevne/likviditet: 
 

 
 
Som det fremkommer av oversikten over, er både likviditetsgrad 1 og 

likviditetsgrad 2 på et svært utilfredsstillende nivå ved utgangen av 1. tertial. 
Likviditetsnivåene viser en betraktelig forverring i 1. tertial 2014 i forhold til 

samme tid i 2013. Likviditetsgrad 2 er helt nede på forholdstallet 0,3, hvilket 
betyr at kommunens mest likvide omløpsmidler utgjør mindre enn en tredjedel 
av den kortsiktige gjelden. 

 
Likviditet defineres som midler som kan omgjøres til kontanter i løpet av tre 

måneder. Hele premieavviket kan aldri omgjøres til kontanter i løpet av så kort 
tid. For å synliggjøre likviditetsutfordringen, forutsetter vi at 100 mill. kroner av 
premieavviket er ikke-likvide midler. Dersom premieavviket reduseres med 100 

mill. kroner, ville likviditetsgrad 1 blitt redusert til 0,92. Det vil si at selv 

(Beløp i hele kroner)
Omløpsmidler Regnskap 2013 1. tertial 2013 1. tertial 2014

Kortsiktige fordringer 102 042 656         73 596 818           119 006 991       
Premieavvik 151 546 963         147 434 711          151 546 963       
Kasse, bankinnskudd 146 148 683         204 452 699          80 826 638         
Obligasjoner 14 000                 14 000                  14 000               
Sertifikater -                      -                       -                    
Aksjer og andeler -                      -                       -                    
Sum omløpsmidler 399 752 302         425 498 227          351 394 592       

Kortsiktig gjeld

Kassakredittlån -                      -                       -                    
Annen kortsiktig gjeld 240 360 402         253 523 951          264 087 144       
Premieavvik 9 122 335            6 848 409             9 122 335          
Sum kortsiktig gjeld 249 482 737         260 372 360          273 209 480       

Likviditetsgrad 1 1,60                    1,63                     1,29                  

Likviditetsgrad 2 0,59                    0,79                     0,30                  

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom 
omløpsmidler og kortsiktig gjeld. 

Likviditetsgrad 1 bør ikke være lavere enn 
tallet 2. Det betyr at omløpsmidlene bør 
utgjøre mer enn dobbelt så mye som den 
kortsiktige gjelden. 

Likviditetsgrad 2 viser forholdet mellom 
de mest l ikvide omløpsmidleneog 
kortsiktig gjeld. 

Bør ikke være lavere enn tallet 1. Det 
betyr at de mest l ikvide omløpsmidlene i  
sum bør være større enn den kortsiktige 

gjelden. 
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likviditetsgrad 1 ville vært lavere enn tallet 1. Ved utgangen av 2013 var 

akkumulert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift 142,4 mill. kroner. 
 

Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto hittil i 
2014 og periodisert likviditetsprognose. Konsernkontoen omfatter samtlige 
tilgjengelige kontanter (bortsett fra mindre kontantkasser i enkelte virksomheter 

og en mindre buffer hos gammel hovedbank). Midlene inkluderer også bundne 
fond, men ikke midler på skattetrekkskonto. 

 
Den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd med prognosen i 1. 

tertial. Likviditetsprognosen har tatt høyde for endringer fra budsjett i forhold til 
tidspunkt for årets låneopptak som nå er endret til august. Alle vedtatte 
endringer av investeringsbudsjettet er også innarbeidet i prognosen. Et mer 

realistisk anslag for investeringene inneværende år, bidrar forhåpentligvis til en 
bedre likviditetsprognose.  

 
Den faktiske saldoen gjør et hopp i forhold til prognosen i månedsskiftet 
april/mai. Det er salget av RIK-aksjer som innbetales på konsernkonto, og denne 

innbetalingen er ikke innarbeidet i prognosen for konsernkontoen da midlene skal 
plasseres på annen måte. 

 
I forbindelse med analyse av likviditeten er det viktig å huske på at de fleste 
avsetninger til konkrete investeringsprosjekter allerede er lånefinansiert. Når 

disse prosjektene skal utføres, må midlene skaffes til veie likviditetsmessig. 
Likviditetsutviklingen er på bakgrunn av dette fortsatt bekymringsfull. 

 
Risikoen i nåværende plassering av driftslikviditeten vurderes som meget lav, da 
midlene er plassert som innskudd i bank. 
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Langsiktige finansielle aktiva  
Ringerike kommune har som formål å forvalte de langsiktige finansielle aktiva på 

en slik måte at kommunen over tid får en god avkastning som skal komme både 
dagens og fremtidige innbyggere til gode. 

 
Ringerike kommune har i 1. tertial 2014 ikke hatt langsiktige finansielle 

plasseringer i form av kompliserte instrumenter. Kommunen har imidlertid en 
rekke eierandeler i selskaper. Av disse er eierandelen på 88 prosent i 
Ringerikskraft AS den vesentligste. Denne eierandelen er oppført i kommunens 

balanse til en verdi av 140,6 mill. kroner (880 aksjer). Etter bokføring av RIK-
salget vil kommunens eierandel være 73 prosent av selskapet (730 aksjer).  

 
Aksjer har ikke noe avtalt avkastning, men gir rett til utbytte fra foretaket når 
slikt blir besluttet utbetalt. Ringerike kommune har budsjettert med en andel av 

utbytte fra Ringerikskraft med 8,8 mill. kroner i 2014. Et høyere utbytte for 2013 
ble besluttet på det ordinære eiermøtet. Kommunens andel av utbyttet er 

fastsatt til 21,9 mill. kroner, som er 13,1 mill. kroner høyere enn budsjett. 

Forvaltningen av finansielle passiva 
Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansavtaler er å skaffe 

kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, uten at den påføres 
vesentlig finansiell risiko. Med finansiell risiko menes i denne sammenheng 
usikkerhet mht. fremtidig lånekostnad for kommunens gjeldsportefølje.  

Det skal vurderes å bygge en låneportefølje med ulike rentebindingsperioder og 

forfall, slik at kommunen ikke opplever et refinansieringsproblem dersom 
rentenivået endres eller det er manglende kreditt i markedet. 

Låneporteføljen bør ha en sammensetning av lån med ulik rentebinding. Styring 
av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindings-

periode i forhold til oppfatning om fremtidig renteutvikling og innenfor et 
akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i 
lånekostnader. 

Forvaltningen legges opp i henhold til følgende: 

 Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre tidspunkt for 
renteregulering/forfall. 

 Gjennomsnittlig rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet 

rentebærende gjeld skal til enhver tid være mellom 1 og 5 år. 
 Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 25 % (lån med 

rentebinding 1 år frem i tid og over). 
 Enkeltlån bør normalt ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede 

låneporteføljen. 

 Lån med forfall inntil 1 år frem i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av den 
samlede låneporteføljen. 
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Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens gjeldsportefølje i 

1. tertial 2014:  
 

 
(Startlån fra Husbanken er lån til videreformidling til kommunens innbyggere.)  

 
Fylkesmannen har godkjent låneopptak til finansiering av rentable investeringer 

på 50,800 mill. kroner i 2014. I forbindelse med 1. tertialrapportering har 
Fylkesmannen i tillegg godkjent låneopptak til finansiering av ikke-rentable 
investeringer på 27,760 mill. kroner, dvs. bare til de investeringene som ved en 

stopp ville ha påført kommunen ekstrakostnader. Låneopptakene er ikke foretatt 
hittil i år. Kommunen har ubrukte lånemidler som benyttes frem til nytt 

låneopptak til rentable investeringer. Det er spesielt innenfor rentable 
investeringer at det er forsinkelser og endrede fremdriftsplaner som har ført til 
opparbeidelse av ubrukte lånemidler. 

 
Fylkesmannen har også godkjent opptak av startlån i Husbanken på til sammen 

35 mill. kroner i 2014. I brev fra Husbanken av 5. mars 2014 står det at 
kommunen ikke kan påregne å få innvilget hele beløpet som det søkes om. 
Begrunnelsen er at det er stor etterspørsel etter startlån som medfører at 

Husbanken må foreta prioriteringer innenfor årets låneramme. For å utnytte 
lånerammen best mulig blir rammen i 2014 delt opp i tre bevilgninger. 

Kommunen er per 1. tertial bevilget 10,750 mill. kroner av det omsøkte 
årsbeløpet på 35 mill. kroner. Beløpet ble ikke utbetalt fra Husbanken før i 
begynnelsen av juni, og låneopptak av startlån per 1. tertial er derfor null i 

tabellen over. 
 

I henhold til kommunens finansreglement skal gjeldsporteføljen ha en 
fastrenteandel på minimum 25 prosent (lån med rentebinding 1 år frem i tid og 

over). Fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje var ved inngangen til 
2014 om lag 37 prosent. Ved utgangen av 1. tertial er fastrenteandelen omtrent 
uendret på om lag 36,3 prosent. 

 
Høyere fastrenteandel gir, med dagens rentenivå, høyere renteutgifter på kort 

sikt enn flytende rente, men bidrar også til å redusere usikkerheten rundt 
fremtidige finansutgifter og derigjennom sikre forutsigbare tjenester for 
innbyggerne. 

 
I henhold til finansreglementet skal kommunens gjennomsnittlige rentebinding 

ha en durasjon på mellom 1 og 5 år. Graden av rentebinding ved inngangen til 
2014 ga en durasjon på om lag 1,8 år. Ved utgangen av 1. tertial er durasjonen 
omtrent uendret. Kommunens beregninger av durasjon er grove og forsiktige 

anslag basert på regneark, og andre beregningsmåter ville sannsynligvis gitt en 
noe høyere durasjon, kanskje over 3 år. Uansett ligger den gjennomsnittlige 

rentebindingen innenfor intervallet som er fastsatt i finansreglementet. 
 

(Beløp i mill. kroner) Investeringsgjeld Startlån Samlet gjeldsportefølje

Per 01.01.2014 883,4                   159,1             1 042,5                       

Periodens avdrag 15,6                     2,2                17,8                            
Ekstraordinære avdrag -                       -                -                              
Periodens låneopptak -                       -                -                              
Per 30.04.2014 867,8                   156,9             1 024,7                       
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Dagens rentebinding har følgende forfall: 

 

 
Ingen lån utgjør mer enn 30 prosent av låneporteføljen. 

(Beløp i mill. kroner)
Utestående pr 

30.04.2014

Forfall neste 

renteregulering
Fastrentesats

KLP Kommunekreditt 123,5                    03.02.2018 4,48 %
45,5                      19.11.2019 4,98 %
45,6                      19.08.2021 4,27 %

Kommunalbanken 93,9                      27.02.2023 3,86 %
Husbanken 8,1                        01.07.2014 3,60 %

9,2                        01.07.2019 4,40 %
9,6                        01.06.2018 1,99 %

21,9                      01.06.2018 1,99 %
23,2                      01.05.2021 4,20 %
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PLIKT TIL Å SETTE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV 
ØKONOMISK STØNAD - HØRING  
 
Arkivsaksnr.: 14/2583  Arkiv: 223 &13  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

133/14 Formannskapet 19.08.2014 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune støtter forslaget om aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp. 

2. Ringerike kommune mener det er et økonomisk innsparingspotensial og menneskelig 
vekstpotensial i å stille mer krav til aktivitet.  Særlig gjelder dette nye søkere, yngre 
mottakere av sosialhjelp og deler av flyktning- og innvandrerbefolkningen. 

3. Ringerike kommune ønsker at Departementet utvider vilkårssettingen til også å 
gjelde krav til å oppsøke behandling. Krav til behandling er satt for å gjøre brukeren 
selvforsørget på sikt, og sosialhjelp skal ikke være et alternativ for personer som 
unndrar seg ansvar for å bli i stand til å bli selvhjulpen. 

 
Beskrivelse av saken 
Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut et høringsnotat hvor det foreslås endringer i 
lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 20. 

I dag har kommunene rett, men ikke plikt til å stille vilkår ved tildeling av økonomisk stønad, 
og det er stor variasjon i kommunenes bruk av denne muligheten. Regjeringen ønsker både 
økt bruk av vilkår om aktivitet og likere praksis mellom kommunene, og foreslår derfor en 
lovendring som innebærer at Nav-kontorene får plikt til å stille vilkår om aktivitet ved 
tildeling av økonomisk stønad med mindre tungtveiende grunner taler mot det.  

Departementet har gitt en frist for å avgi høringsuttalelse til 4. september 2014. Rådmannen 
legger derfor saken fram for formannskap og kommunestyret i august, og orienterer 
hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd i første møte 9. september. 

Rådmannens vurdering 
Arbeids- og sosialdepartementet foreslår innføring av generell aktivitetsplikt for mottakere 
av sosialhjelp. Hovedpoenget i dette er at mulighetene for krav til aktivitet blir praktisert 
ulikt mellom kommuner, og at mange som burde vært i aktivitet forblir passive på en stønad 
som er ment å være midlertidig. 

Forslaget legger opp til å endre nåværende lovverk, det vil si lov om sosiale tjenester i 
arbeids- og velferdsforvaltningen fra 2010. Følgende er de viktigste endringene: 
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• Det stilles et generelt krav til kommunene om å stille vilkår for aktivitet for 
sosialhjelpsmottakere. I dag er det ikke et slikt krav, men loven åpner for 
mulighetene til å stille vilkår. 

• Det skal begrunnes godt hvorfor det eventuelt ikke stilles krav til 
sosialhjelpsmottakerne, i motsetning til dagens praksis hvor det skal begrunnes 
hvorfor det stilles krav. 

• Kommunene og Nav-kontorene utfordres på tiltaksmulighetene for brukerne. 
Volumet på antall tiltak må økes og dette kan medføre en kostnad for 
kommunen på kort sikt. Over tid kan det medføre færre mottakere av økonomisk 
sosialhjelp, flere i arbeid og økte skatteinntekter for kommunen. 

Høringsnotatet fremstår noe uklart på eventuelle endringer i sanksjonspraksis. Sosialhjelp er 
nederste (mest finmaskede) sikkerhetsnett og kommunene kan fort komme i konflikt med 
lovens krav til et «forsvarlig stønadsnivå» ved eventuell bortfall av stønader. Det er viktig at 
departementet er tydelige på hva aktivitetsplikten innebærer og utarbeider mer utfyllende 
retningslinjer om hvem som av åpenbare grunner ikke bør få vilkår om aktivitet. Dette for å 
sikre den ønskede nasjonale likhet i tilbudene. 

Noen mottakere av Arbeidsavklaringspenger (AAP) har krav på å gå til behandling for 
sykdom. De som ikke gjør dette mister da retten til AAP og søker da ofte sosialhjelp i stedet. 
Departementet bør derfor  utvide vilkårssettingen til også å gjelde krav til å oppsøke 
behandling. Krav til behandling er satt for å gjøre brukeren selvforsørget på sikt, og 
sosialhjelp skal ikke være et alternativ for personer som unndrar seg ansvar for å bli i stand 
til å bli selvhjulpen.  

Ringerike kommune har i dag rundt 400 brukere av sosialhjelp til enhver tid. Nav Ringerike 
antar at den nye ordningen med aktivitetsplikt kan berøre rundt 100 brukere (grovt anslag), 
og etablering av praksisplasser vil ha fokus høsten 2014 dersom lovendringen blir vedtatt. 
 

Vedlegg 
• Notat fra NAV-leder Bente Jansen 

• Høringsnotat juni 2014 fra Arbeids og sosialdepartementet 
 
 
 
 Ringerike kommune, 08.08.2014 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver 
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//  NOTAT 

NAV RINGERIKE  //   

Postadresse: Postboks 98  //  3502  HØNEFOSS 
 
Besøksadresse: Hønefoss Bru 3  //  3510 HØNEFOSS 
Tel: 55 55 33 33  //  Faks: 31 02 83 54 
 
www.nav.no  //  nav.ringerike@nav.no 
 

 

 

 

 

 

 

 

Til: Rådmannen 

Fra: Bente Jansen 

Dato: 21.07.14 
 

 

 

 

Høring - plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av 

økonomisk stønad 
 

Vi viser til Arbeids- og sosialdepartementets høringsnotat og høringsbrev av 4. juni 2014.  

 

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår innføring av generell aktivitetsplikt for mottakere av 

sosialhjelp. Hovedpoenget i dette er at mulighetene for krav til aktivitet blir praktisert ulikt 

mellom kommuner, og at mange som burde vært i aktivitet forblir passive på en stønad som er 

ment å være midlertidig. 

 

Forslaget legger opp til å endre nåværende lovverk, det vil si lov om sosiale tjenester i 

arbeids- og velferdsforvaltningen fra 2010. Følgende er de viktigste endringene: 

 

 Det stilles et generelt krav til kommunene om å stille vilkår for aktivitet for 

sosialhjelpsmottakere. I dag er det ikke et slikt krav, men loven åpner for mulighetene 

til å stille vilkår. 

 Det skal begrunnes godt hvorfor det eventuelt ikke stilles krav til 

sosialhjelpsmottakerne, i motsetning til dagens praksis hvor det skal begrunnes 

hvorfor det stilles krav. 

 Kommunene og NAV-kontorene utfordres på tiltaksmulighetene for brukerne. 

Volumet på antall tiltak må økes og dette kan medføre en kostnad for kommunen på 

kort sikt. Over tid kan det medføre færre mottakere av økonomisk sosialhjelp, flere i 

arbeid og økte skatteinntekter for kommunen. 
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VURDERING OG UTFORDRINGER 
 

Prinsipielt støtter vi dette forslaget. For svært mange av våre brukere som mottar økonomisk 

sosialhjelp vil det å bli stilt krav til være nødvendig for å få kontakt med arbeidslivet og få 

struktur på dagen. I svært mange tilfeller vil det å bli stilt krav til, faktisk være den beste 

hjelpen en kan få for å bli selvhjulpen og kunne forsørge seg selv. 

 

Vi ser følgende utfordringer i høringsnotatet: 

 

 Å skaffe nok tiltaksplasser til et generelt tilbud for alle sosialhjelpsmottakere 

 Høringsnotatet fremstår noe uklart på eventuelle endringer i sanksjons-praksis. 

Sosialhjelp er nederste sikkerhetsnett og vi kommer fort i konflikt med lovens krav til 

et «forsvarlig stønadsnivå» ved eventuell bortfall av stønader. Viktig her er at vi er 

tydelige på hva aktivitetsplikten innebærer.  

 Tilsvarende bør det komme mer utfyllende retningslinjer om hvem som av åpenbare 

grunner ikke bør få vilkår om aktivitet. 

 Mange av våre langtidsbrukere av sosiale tjenester har allerede en lang tiltakshistorie 

uten at dette har ført til arbeid eller aktivitet. For en del av disse kan det være 

problematisk å stille nye, lignende vilkår. 

 Noen mottakere av Arbeidsavklaringspenger (AAP) har krav på å gå til behandling for 

sykdom. De som ikke gjør dette mister da retten til AAP og søker da ofte sosialhjelp i 

stedet. Vi ønsker derfor å utvide vilkårssettingen til også å gjelde krav til å oppsøke 

behandling. Krav til behandling er satt for å gjøre brukeren selvforsørget på sikt, og 

sosialhjelp skal ikke være et alternativ for personer som unndrar seg ansvar for å bli i 

stand til å bli selvhjulpen.  

 Hvilke økonomiske og administrative kostnader dette innebærer for kommunene.  

 

 

Mange kommuner er i en vanskelig økonomisk situasjon, og forslaget kan innebære økte 

utgifter slik at aktivitetsplikten kan bli vanskelig å sette ut i livet og kanskje enda viktigere; å 

følge opp. 

På den annen side vil også passivitet på sosialhjelp over tid være en betydelig utgift for 

kommunene, i tillegg til sviktende skatteinntekter, og det vil i mange tilfeller plassere 

brukerne enda lengre fra arbeidsmarkedet.  

Vi er avventende til hvordan regjeringen vil følge opp aktivitetsregimet. Blant annet bør dette 

innebære økonomiske konsekvenser for overføringer til kommunene, jfr ordningen med KVP 

(Kvalifiseringsprogrammet) og integreringstilskuddet for flyktninger.  

 

Situasjonen i Ringerike i dag er at vi har rundt 400 brukere av sosialhjelp til enhver tid. Vi 

antar at den nye ordningen med aktivitetsplikt kan berøre rundt 100 brukere(grovt anslag). 
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Vi vurderer at de fleste av brukerne som mottar økonomisk sosialhjelp vil ha mye å hente på 

aktivitetskrav. De må imidlertid være av god kvalitet, det vil si være avklarende, 

kvalifiserende og motiverende for deltakelse i ordinært arbeidsliv. Eksempler på dette kan 

være lønnstilskudd i privat sektor, arbeidspraksis i ordinær virksomhet, 

arbeidsmarkedsopplæring med en kvalifiserende retning, arbeid med bistand eller utdanning. 

Disse tiltakene er stort sett statlig finansierte, og flere mottakere av sosialhjelp benytter seg av 

disse i dag. Noen flere vil også kunne benytte seg av disse tiltakene. Statlig finansierte tiltak 

er imidlertid begrenset, slik at kommunen selv må opprette/skaffe tiltaksplasser. 

 

Av kommunale tiltak har vi i dag «arbeidslagene», hvor vi har rundt 25 brukere som følges 

opp av en veileder fra NAV. Dette tiltaket benyttes til å avklare brukernes arbeidsevne og 

eventuelt andre utfordringer brukerne har. Vi benytter også andre kommunale praksisplasser 

fordelt på samtlige sektorer i kommunen. 

Det er ganske klart at volumet på tiltak må økes for å kunne gjennomføre en generell 

aktivitetsplikt.  

Vårt forslag for eventuelt å gjennomføre aktivitetsplikt fra 1. januar 2015, er at kommunen 

bygger ut ordningen med arbeidslag. Ved å kombinere dette med et «Snu-i-døra» - tiltak, slik 

at vi raskt kan få nye brukere(spesielt unge) inn i utdanning, arbeid eller annen form for 

aktivitet. Vi anslår at minst 1,5 årsverk må settes av til dette. I tillegg vil det kreve et 

merarbeid for å følge opp vilkårene. Vi anslår dette til 0,5 årsverk. 

Selv om dette vil bety økte kostnader for kommunen i en startfase(såkalt pukkeleffekt), vil vi 

anta at vi i slutten av 2015 vil se noe reduksjon i sosialhjelpsutgiftene og at denne effekten vil 

fortsette inn i 2016. 

 

KONKLUSJON 
 

NAV Ringerike støtter forslaget om aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp. Vi mener det 

er et økonomisk innsparingspotensial og menneskelig vekstpotensial i å stille mer krav til 

aktivitet.  Særlig gjelder dette nye søkere, yngre mottakere av sosialhjelp og deler av 

flyktning- og innvandrerbefolkningen. 
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Arbeids- og sosialdepartementet      juni 2014 
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Forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i 

aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold med 

hjemmel i lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen 

1. Innledning 
Personer som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende 

økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad, jf lov om sosiale tjenester i arbeids- 

og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) § 18. Stønaden er samfunnets nedre 

sikkerhetsnett, og er primært tenkt brukt i forbindelse med kortvarige behov for 

inntektssikring. Varig inntekt sikres gjennom arbeid, selvstendig næringsvirksomhet, 

studiestøtte, forsørgelse eller ytelser fra folketrygden. 

De kommunale sosiale tjenestene har i dag mulighet, men ikke plikt, til å stille vilkår til 

personer som mottar økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Vilkårene må ha nær 

sammenheng med vedtaket, og skal bidra til at stønadsmottakeren blir selvhjulpen. 

Mange kommuner har gode rutiner for oppfølging av stønadsmottakere og krav om deltakelse 

i ulike typer tiltak som skal bidra til økt kompetanse og økt grad av selvforsørgelse. En del 

kommuner har også egne opplegg for aktivisering av stønadsmottakere med sikte på rask 

overgang til arbeidslivet. Det er imidlertid store variasjoner kommunene imellom. 

Arbeids- og sosialdepartementet ønsker økt bruk av vilkår om aktivitetsplikt og mer lik 

praksis i hele landet, og foreslår derfor å innføre en plikt for kommunene til å stille vilkår om 

aktivitet for sosialhjelpsmottakere, med særlig fokus på lavterskeltiltak og arbeidstrening 

rettet mot unge for å sikre en permanent overgang til arbeidslivet. Dette skal sikre at alle 

stønadsmottakere som er i stand til å være i aktivitet, og som ikke har rettigheter etter andre 

ordninger (kvalifiseringsprogram, ungdomsgaranti eller lignende), får samme plikt til å delta i 

aktivitet med sikte på selvforsørgelse, uavhengig hvor i landet de bor. 

2. Gjeldende rett 
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen trådte i kraft 1. januar 2010. 

Loven er i hovedsak en videreføring av kapittel 5 og 5A, samt enkeltbestemmelser i lov om 

sosiale tjenester mv fra 1991. NAV-kontoret skal følge opp brukere ut fra den enkeltes behov 

og avstand til arbeidsmarkedet, uavhengig av ytelse.  

Hjemmel for krav om aktivitet er videreført fra den gamle loven, og står i § 20, som lyder:  

”Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i 

stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen, se også § 21 

tredje ledd og § 25.  

Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket. De må ikke være uforholdsmessig 

byrdefulle for stønadsmottaker eller begrense hans eller hennes handle- eller valgfrihet på en 

urimelig måte. Vilkårene må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i loven her eller 

andre lover.”  
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Det fremgår av forarbeidene til bestemmelsen i loven fra 1991 at vilkår om å utføre 

arbeidsoppgaver i bostedskommunen særlig tar sikte på unge stønadsmottakere som ikke har 

andre tilbud fra sosialtjenesten. 

Deltakelse i kvalifiseringsprogram har for en stor grad samme formål som bruk av vilkår, men 

har en snevrere målgruppe, da det blant annet er krav om at deltakerne har vesentlig nedsatt 

arbeids- og inntektsevne og at de er eller står i fare for å bli langtids stønadsmottakere. 

Stønadsmottakeren er i planmessig fulltidsaktivitet som skal føre frem til deltakelse i ordinært 

arbeid. Samtidig gir deltakelse i kvalifiseringsprogram noen rettigheter som ikke 

nødvendigvis gis når det stilles vilkår. Dette gjelder i første rekke retten til en fast forutsigbar 

inntekt (kvalifiseringsstønad) over tid som ikke avkortes mot supplerende stønader (bostøtte, 

barnetrygd mv.), samt rett til individuell plan og tett oppfølging fra Nav-kontoret. 

Vilkår kan i prinsippet stilles til alle stønadsmottakere, så lenge de er relevante. Omfanget av 

aktiviteter om stilles som vilkår for stønad er ikke regulert, og kan i utgangspunktet være lite 

krevende. Vilkårene trenger heller ikke være kvalifikasjonsfremmende, men kan være knyttet 

til bruk av kvalifikasjoner stønadsmottakeren allerede har, slik som for eksempel et krav om å 

stå tilmeldt arbeids- og velferdsforvaltningen som arbeidssøker. 

Det er gitt detaljerte retningslinjer for Nav-kontorenes vilkårsbruk i Arbeids- og 

velferdsdirektoratets rundskriv 35 – 2012. Her er lovens intensjon om å stille vilkår ved 

tildeling av stønad understreket. 

3. Bruk av vilkår i dag  
En undersøkelse som PROBA Samfunnsanalyse gjennomførte på oppdrag fra 

Arbeidsdepartementet i 2013 viser at det er stor variasjon mellom NAV-kontorene med 

hensyn til omfanget av bruk av vilkår. Ved ett av fem NAV-kontor anslås det at det stilles 

vilkår i over 80 pst av sakene, samtidig som ca ett av fem kontor oppgir at de stiller vilkår i 

mindre enn 20 pst av sakene. Større kontorer stiller oftere vilkår enn mindre kontorer.  

Arbeidsrettede vilkår og økonomiske vilkår er mest brukt. Dette dreier seg om alt fra relativt 

passive vilkår som registrering som arbeidssøker, vilkår om dokumentasjon, pålegg om å søke 

jobber eller gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, til mer omfattende vilkår, som krav om 

deltakelse i kvalifiserings- eller kompetansehevende tiltak, krav til annen yrkesrettet aktivitet 

eller vilkår om å møte til veiledningstimer på NAV-kontoret. Vilkår om deltakelse i utdanning 

og vilkår om arbeid for kommunen benyttes sjelden. Det kan stilles flere vilkår til samme 

stønadsmottaker. Nav-kontorene bruker både statlige og kommunale tiltak når de stiller vilkår, 

og 55 pst av kommunene har egne kommunale tiltak.  

Det stilles også ”vilkår” som ikke er reelle vilkår i henhold til loven, men krav om å godtgjøre 

at man i det hele tatt har rett til stønad. Dette gjelder for eksempel ”vilkår” om å dokumentere 

utgifter eller om å søke arbeid og å ta det arbeidet som tilbys. Dersom slike ”vilkår” ikke 

oppfylles, vil søkeren som regel ikke ha krav på økonomisk stønad. Reelle vilkår etter § 20 

kan for eksempel være samarbeid om kartlegging av egen situasjon og egne muligheter, møte 

til samtaler, råd og veiledning, bidra til å utarbeide en handlingsplan for hvordan bli 

selvhjulpen, ta kontakt med andre hjelpeinstanser, krav om deltakelse på ulike temamøter, 

finne ledige stillinger i samarbeid med Nav-kontoret, skrive CV og søknader med bistand fra 

saksbehandler, få hjelp av Nav-kontoret til å forberede seg til jobbintervju, benytte seg av 

mulighet til å besøke bedrifter med mer. 
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Det stilles langt oftere vilkår overfor unge i aldersgruppen 18 til 30 år enn andre grupper. Det 

gjelder særlig arbeidsrettede vilkår i form av yrkesveiledning, jobbsøking, deltakelse i 

kvalifiserings- eller kompetansehevende tiltak og arbeid for sosialhjelp. Nærmere to av tre 

Nav-kontor opplyser i PROBAs undersøkelse at det stilles vilkår i over 60 pst av sakene som 

gjelder ungdom.  

Kjennetegn ved brukerne har stor betydning for om det stilles vilkår, og for hvilke vilkår som 

stilles. I tillegg til unge, er det mest vanlig å stille vilkår, inkludert arbeidsrettede vilkår, 

overfor langtidsledige, innvandrere og personer med nedsatt arbeidsevne som følge av 

manglende grunnleggende kvalifikasjoner.  

Noen grupper er det mindre vanlig å stille vilkår overfor. Dette gjelder særlig personer med 

rusproblemer og personer med nedsatt arbeidsevne på grunn av (betydelige) helseproblemer.  

Hensikten med å stille vilkår er oftest å bidra til selvhjelp og motivere til arbeid. 

Vilkårssetting oppgis også å være et nyttig virkemiddel for å kartlegge stønadsmottakerne, 

bl.a. deres arbeidsevne og motivasjon, samt avdekke behov for oppfølging knyttet til annen 

problematikk. Vilkår fungerer også som et middel for å oppnå kontakt med brukere.  

Nav-kontorene legger vekt på å foreta en individuell vurdering av hvilke vilkår som er 

hensiktsmessige å stille overfor den enkelte stønadsmottaker. For å lykkes med vilkårsbruk er 

man avhengig av at vilkåret kombineres med tett oppfølging og veiledning.  

De fleste Nav-kontor har god kontroll med at vilkårene etterfølges. Sanksjonsbruken ved 

brudd på vilkår varierer imidlertid mye, og mange kommuner opplever sanksjonering som 

vanskelig. De vanligste sanksjonene er reduksjon av stønaden og utsettelse av utbetaling av 

stønad til vilkåret er oppfylt. Noen kommuner har standardiserte bestemmelser om redusert 

stønad eller bortfall av stønad for en eller flere dager dersom en person ikke oppfyller vilkår 

uten å kunne vise til en gyldig grunn.  

4. Behovet for endring 
Departementet ønsker økt bruk av vilkår om aktivitet for personer som mottar økonomisk 

stønad til livsopphold. Selv om mange kommuner har gode rutiner for å stille krav og følge 

opp stønadsmottakere, er det fortsatt mange personer som lever for lenge som passive 

stønadsmottakere. Departementet ønsker også likere praksis mellom kommunene på dette 

området. 

Passivt stønadsmottak er en dårlig løsning både for hver enkelt og for samfunnet. Alle trenger 

å føle seg nyttige, og samfunnet har behov for at flere er i arbeid framfor på stønad. Av særlig 

betydning er det at unge mennesker raskt blir stilt krav til, slik at de ikke blir gående i 

passivitet og fratatt mulighet for å prøve seg ut i arbeid, skole eller annen aktivitet. Dess 

lenger man står utenfor arbeidslivet, dess vanskeligere er det å komme inn, særlig gjelder 

dette personer uten tidligere arbeidserfaring. Det er også viktig for den økonomiske stønadens 

legitimitet at det bare er de som ikke har andre muligheter som mottar slik stønad. 

Økonomisk stønad er ment å være til hjelp i overgangssituasjoner og ved kortvarige 

problemer, og skal ikke være en hovedinntektskilde over måneder og år. Alle skal i 

utgangspunktet gjøre det de kan for å skaffe seg inntekt eller for å bedre sine muligheter til å 

skaffe seg inntekt over tid. Dette følger ikke av bestemmelsen om vilkår, men av at 

grunnkravet for å ha rett til stønad er at alle andre muligheter skal være forsøkt. En arbeidsfør 
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person som av ulike grunner ikke søker arbeid eller ikke gjør noe for å bedre egne muligheter 

på arbeidsmarkedet for eksempel gjennom kompetansehevende tiltak, har i utgangspunktet 

ikke forsøkt alle andre muligheter til å sikre eget livsopphold, og vil ikke ha krav på annet enn 

kortvarig akutt hjelp.  

Departementet mener derfor at vilkår om aktivitet skal være hovedregelen for alle som mottar 

økonomisk stønad, hvis ikke det er tungtveiende grunner som taler mot det. Tungtveiende 

grunner kan for eksempel være knyttet til at personen mottar stønaden som supplement til 

arbeidsinntekt eller pensjonsytelse, at vedkommende egentlig er selvhjulpen men trenger 

stønad i en kort overgangsperiode, eller annet som innebærer at aktivitetskrav ikke vil være 

formålstjenlig. Hvis en stønadsmottaker fyller kravene for deltakelse i kvalifiseringsprogram 

eller faller inn under garantiordninger som gir rett til tiltak, er det disse rettighetene som skal 

ligge til grunn for deltakelse i tiltak, ikke vilkår knyttet til sosialhjelp.  

Det er ikke et mål at alle skal få samme tilbud, men at alle skal få avklaring, oppfølging og 

tiltak ut fra en individuell vurdering av den enkeltes situasjon. Dette fordrer at kommunene 

har et systematisk opplegg for kartlegging, veiledning og oppfølging av stønadsmottakere. 

Behovet for oppfølging vil variere med den enkeltes bakgrunn og kompetanse og kan 

eksempelvis være knyttet til hjelp til å få struktur på dagen, kompetanseheving, 

arbeidstrening, hjelp til å utarbeide CV, til å søke jobb eller til å komme i kontakt med mulige 

arbeidsgivere. Mange brukere har behov for bistand på andre områder før det er aktuelt å stille 

arbeidsrettede vilkår. Dette kan gjelde behandling for rusproblemer eller helseproblemer, 

avklaring av helsetilstand og hjelpebehov i samarbeid med helsepersonell eller bistand til å 

skaffe bolig eller barnetilsyn. 

5. Forslag 
Arbeids- og sosialdepartementet ønsker at hovedregelen skal være at det settes vilkår om 

deltakelse i aktivitet med sikte på overgang til ordinært arbeid eller utdanning i alle saker hvor 

det ikke er tungtveiende grunner som taler mot et slikt vilkår. Dette foreslås gjort gjennom en 

lovfestet plikt for kommunen til å sette vilkår om aktivitet i alle saker hvor det tildeles stønad, 

med mindre tungtveiende grunner taler mot det. 

Det vil fortsatt være kommunen som i den enkelte sak tar stilling til om det skal stilles vilkår 

om aktivitet til stønadsmottakeren, samt hvilke typer aktivitet vedkommende skal delta i. 

Aktivitet med sikte på bedring av egen situasjon fremfor passivt stønadsmottak skal imidlertid 

være den alminnelige hovedregel, og kommunen må begrunne en beslutning om ikke å stille 

vilkår om aktivitet.  

Det vil være opp til kommunene selv hvordan de vil organisere aktiviseringen og 

oppfølgingen av den enkelte. Aktivitetsplikten kan være knyttet til tiltak i kommunens regi, 

men kan også innebære deltakelse i statlige tiltak eller tiltak i samarbeid med 

tiltaksleverandører, sosiale entreprenører, utdanningsinstitusjoner eller andre. Kommunen må 

imidlertid kunne dokumentere at den har rutiner for vurdering av aktivitetsplikt, og kontroll 

med at disse rutinene følges. Plikten til å vurdere vilkår om aktivitet vil gjelde for hver 

søknad, og vil gjøre at kommunene overfor langtidsmottakere må foreta dokumenterbare 

jevnlige vurderinger av om stønadsmottakerens situasjon, behov og muligheter er endret.  

Forslaget innebærer at kommunene må foreta en vurdering av den enkelte søkers muligheter 

for aktivitet, i tillegg til de individuelle vurderinger som allerede gjøres av søkerens inntekter 

og inntektsmuligheter. Forslaget er derfor mer arbeidskrevende for hvert enkelt Nav-kontor 
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enn gjeldende rett, men åpner for relativt enkel behandling i saker hvor det er åpenbart at 

vilkår om aktivitet ikke er det riktige.  

Stønadsmottakere som fyller kravene for deltakelse i kvalifiseringsprogram skal få tilbud om 

deltakelse i dette før det er aktuelt å tildele stønad med vilkår om deltakelse i aktivitet. Dette 

følger av at deltakelse i kvalifiseringsprogram er en rettighet for de som oppfyller kravene for 

det, mens økonomisk stønad er en subsidiær ytelse. 

En del stønadsmottakere tilhører grupper med særlig rett til tiltak etter annen lovgivning enn 

lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Dette gjelder for eksempel 

ungdomsgarantien for unge under 20 år. Denne skal sikre tilbud om arbeidsrettede tiltak for 

ungdom som står uten arbeid eller skoleplass. Ungdom under 20 år som henvender seg til 

Nav-kontoret har ofte ikke fullført videregående opplæring, og følges opp i samarbeid med 

utdanningsmyndighetene. Denne gruppen inngår også i målgruppen for Ny GIV. Det gjelder 

videre garantien for unge i alderen 20 – 29 med nedsatt arbeidsevne. Personer som har 

rettigheter under slike garantiordninger skal som utgangspunkt få oppfylt disse rettighetene, 

og dermed ikke pålegges andre vilkår om aktivitetsplikt selv om de er avhengig av stønad til 

livsopphold.  

Målet med aktivitetskravet er å bidra til rask overgang ut av stønadsavhengigheten. Dette 

innebærer at Nav-kontoret må vurdere stønadsmottakerens muligheter for deltakelse i ulike 

typer tiltak og aktiviteter med sikte på å bli selvhjulpen, og stille vilkår om dette med mindre 

tungtveiende grunner taler mot det. 

Departementet vil ikke foreslå at det iverksettes ekstraordinære rutiner knyttet til statlig 

kontroll med at kommunene oppfyller sin plikt til å stille vilkår, men viser til Fylkesmennenes 

rolle som klageinstans og tilsynsorgan.  

Når kommunene pålegges å stille vilkår for stønad, vil kommunene ha større behov for 

muligheter til å følge opp og sanksjonere brudd på vilkårene. Noen kommuner opplever det i 

dag som problematisk å fastsette sanksjoner overfor personer som ikke oppfyller vilkår som er 

satt for tildeling av stønad. Den mest nærliggende sanksjonen, som er reduksjon i eller stans 

av stønaden, kan komme i strid med lovens krav til forsvarlig stønadsnivå. Det er derfor viktig 

å vurdere konsekvensene av en ev stønadsreduksjon før den iverksettes, også for 

stønadsmottakerens familie. 

Stønad til livsopphold er en subsidiær ytelse, og er en rettighet for personer som står uten 

andre muligheter. Dette får konsekvenser for Nav-kontorets vurdering dersom en person 

nekter å oppfylle vilkår som kommunen mener vedkommende er i stand til å oppfylle og som 

ville ført til hel eller delvis selvforsørgelse. Kommunen må i slike tilfeller vurdere om det 

dreier seg om et vilkårsbrudd som skal sanksjoneres, eller om søkeren ikke lenger fyller 

lovens krav til stønad fordi vedkommende ikke har forsøkt alle andre muligheter til 

selvforsørgelse.  

Det er etter departementets mening viktig å ha nøkterne, tydelige og forutsigbare 

retningslinjer for sanksjon. Stønadsmottakeren må gjøres tydelig kjent med hva 

aktivitetsplikten innebærer, hva som kreves for at plikten skal anses oppfylt og hva som blir 

konsekvensene av eventuelle brudd på vilkårene. Det er Nav-kontorets plikt å sikre at risikoen 

for misforståelser og uenighet om vilkår og sanksjoner blir så liten som mulig.  
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Departementet foreslår at det tas inn et nytt ledd i § 20 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen, som regulerer sanksjonsadgangen. Departementet foreslår også at det 

gis en hjemmel for å gi nærmere retningslinjer om bruk av sanksjoner i forskrift. Loven vil 

åpne for reduksjon av stønaden ved brudd på vilkårene. Det krever at det fattes vedtak om 

redusert stønad, og det settes som forutsetning at det i vedtaket om stønad og vilkår er 

informert om muligheten for slik reduksjon.  

Det må videre sikres at stønadsnivået ikke blir uforsvarlig lavt og at ikke stønadsmottakerens 

ektefelle og barn blir skadelidende. Nav-kontoret må derfor vurdere størrelsen på reduksjonen 

og hvilke elementer av stønaden som skal trekkes. For eksempel vil det kunne være rimelig å 

redusere stønad som dekker utgifter til månedskort på kollektivtransport, dersom bruken av 

slik transport er ment å skulle gjøre det lett for stønadsmottaker å delta i den pålagte 

aktiviteten. Stønad som dekker utgifter knyttet til barns behov bør i størst mulig grad skjermes 

mot reduksjon. 

6. Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det er i dag store variasjoner mellom kommunene med hensyn til bruken av vilkår. Mange 

kommuner stiller i stor grad vilkår om aktivitet overfor personer som mottar sosialhjelp, andre 

følger opp brukerne på andre måter. Det varierer også hvilke aktivitetstilbud kommunene har.  

De økonomiske konsekvensene for kommunene vil variere med hvilken praksis kommunene 

har i dag. Kommuner som i dag i liten grad stiller krav om aktivitet vil få økte utgifter 

forbundet med å etablere aktivitetsrettede tiltak. På den annen side er potensialet for 

innsparinger ved at flere stønadsmottakere kommer ut i jobb størst i disse kommunene. De 

kommunene som i dag driver systematisk bruk av vilkår om deltakelse i aktivitet melder om 

gode resultater mht overgang til arbeid. Det må derfor forventes at store deler av 

investeringene i oppfølging av stønadsmottakerne tjenes inn ved reduserte sosialhjelpsutgifter 

og økte skatteinntekter på noe sikt. 

 

Kommunenes totale utgifter til økonomisk sosialhjelp var i 2012 om lag 4,5 milliarder kroner. 

Gjennomsnittlig utbetaling per tilfelle var 36 900 kroner, mens gjennomsnittlig månedlig 

utbetaling per tilfelle var 7 800 kroner. Det totale antall mottakere var 114 800, hvorav 46 000 

hadde sosialhjelp som hovedinntektskilde. Gjennomsnittlig stønadstid var 5 måneder. 55 000 

personer mottok stønad i inntil tre måneder. 

 

Det vil være administrative konsekvenser i form av større krav til vurdering av 

hensiktsmessige aktiviteter knyttet til hver søknad. Det vil også kreve at det tas aktivt stilling 

til om stønadsmottakeren er omfattet av rett til kvalifiseringsprogram eller faller inn under 

garantiordninger som gir rett til tiltak. Dette er imidlertid vurderinger som Nav-kontorene 

også i dag skal gjøre ved behandling av søknader om økonomisk stønad. Vilkår om aktivitet 

knyttet til utbetaling av sosialhjelp vil bare være aktuelt for personer som faller utenfor alle 

andre ordninger, og for en stor andel stønadsmottakere vil vurderingen derfor være enkel. 

 

I noen kommuner mener sosialtjenesten at manglende relevante tiltak er en grunn til at de ikke 

stiller vilkår om tiltaksdeltakelse eller bruker arbeidsrettede vilkår oftere enn de gjør. I den 

grad disse kommunene ikke kan bruke statlige tiltak, eller samarbeide med nabokommuner 

om bruk av ordninger der, vil de måtte opprette egne ordninger. Dette vil være noe mer 

ressurskrevende enn å øke omfanget på eksisterende tiltak. På den annen side har Nav-

reformen ført til at kommunene har fått bedre kunnskap om, og lettere tilgang til, statlige 

tiltak. Det er også blitt lettere å utnytte eksisterende kontakt mot lokalt næringsliv. 
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Det kan ikke lages like opplegg til alle stønadsmottakerne. Vilkårene som stilles til den 

enkelte vil måtte tilpasses vedkommendes ressurser og behov. Den enkelte kommune vil 

derfor måtte bruke både administrative og økonomiske ressurser på å analysere behovet i egen 

kommune og sørge for at det fremskaffes egnede tilbud i henhold til dette. Mange kommuner 

har gode opplegg, og vil i liten grad merke konsekvensene av lovendringen. Kommuner som i 

dag i liten grad stiller vilkår om aktivitet ved tildeling av stønad vil som nevnt på kort sikt få 

økte utgifter knyttet til å opprette aktivitetstilbud eller kjøpe tiltaksplasser som egner seg for 

alle dem det stilles vilkår til. På den annen side vil effekten av aktivitetskrav være at flere 

raskere blir helt eller delvis selvforsørget, slik at utgiftene til stønad etter hvert blir lavere 

samtidig som kommunens inntekter øker når flere innbyggere er i arbeid. 

Vi ber kommunene gi innspill knyttet til økonomiske og administrative konsekvenser av 

forslaget med utgangspunkt i den oppfølging kommunen i dag har av sosialhjelpsmottakere. 

7. Ikraftsetting 
Regjeringen foreslår at lovendringen trer i kraft 1. januar 2015. 

8. Utkast til lovbestemmelse 
 

(Endringsforslag står i kursiv) 

 

§ 20. Bruk av vilkår om aktivitet 
Det skal settes vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad med mindre 

tungtveiende grunner taler mot det. 

Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket og ha som mål at stønadsmottakeren 

skal bli helt eller delvis selvhjulpen. De må ikke være uforholdsmessig byrdefulle for 

stønadsmottaker eller begrense hans eller hennes handle- eller valgfrihet på en urimelig måte. 

Vilkårene må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i loven her eller andre lover. 

Ved brudd på vilkårene kan det fattes vedtak om at stønaden reduseres, forutsatt at det 

i vedtaket om stønad og vilkår er informert om muligheten for slik reduksjon.  

Departementet kan i forskrift gi nærmere retningslinjer for bruk av sanksjoner. 
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KULTURSTIFTELSEN - RENTE OG AVDRAGSFRITT LÅN  
 
Arkivsaksnr.: 14/2202  Arkiv: 250   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

134/14 Formannskapet 19.08.2014 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Opprinnelig rente- og avdragsfritt lån på kr. 1 656 250,- videreføres på samme betingelser 
fram til 1.1.2017, eller inntil eventuelt annet avtales. 
 
Innledning / bakgrunn 
I brev fra revisjonen av 22.5.2014 «Oppsummering etter revisjon 2013, finansområdet» 
skriver revisjonen: 

Revisjonen er gjort kjent med at Samfunnshuset AS på bakgrunn av et administrativt vedtak 
fikk innvilget forlenget løpetid (5 år) med samme betingelser som gjaldt for opprinnelig 
løpetid, 01.01.07 – 01.01.12. 

Vi anbefaler at det fra administrasjonens side gjøres en fornyet vurdering i forhold til politisk 
behandling av denne sak. Det er ønskelig at revisjonen blir informert om utviklingen i saken. 

Rådmannen har bestemt at saken legges fram for politisk behandling.  
 
Beskrivelse av saken 
I brev av 21.10.1003, saksnr. 02/00583-090, aksepterte Ringeriks kommune 
forhandlingsresultatet med Sentrum Byutvikling AS om overdragelse av aksjene i AS 
Samfunnshuset, med det resultat at de to gjenværende lån fra Ringerike kommune på til 
sammen kr. 1 656 250,- ble gjort rente- og avdragsfrie med full innfrielse den 1. juli 2008. Et 
tredje lån på kr. 500 000,- inngikk i oppgjøret for aksjene (vedtatt i kommunestyrets sak 
40/03 den 22.5 2003). 

Rådmannen innstilte den gang på at gjelden skulle innløses ved salget av samfunnshuset, 
men dette ble ikke politisk akseptert. I sak 176/06 den 14.12.2006 imøtekom 
kommunestyret en søknad fra Ringerike Kultureiendom AS om debitorskifte. Bygningen ble 
seksjonert, og pantobligasjoner ble slettet, med unntak av lån knyttet opp i mot seksjon 3; 
Ringerike kultureiendom AS. Det ble vedtatt at dette lånet skulle løpe videre som et rente 
og avdragsfritt lån i fem (5) år med virkning fra 1.1.2007. Innen utløpet av 5-årsperioden 
skulle det inngås avtale om nedbetaling av lånet. 
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19. juni 2012 mottok Ringerike kommune en forespørsel fra Ringerike kultureiendom, der 
det bes om at kommunens utestående fordring (rente og avdragsfritt lån til Regionalt 
Kulturhus – Ringerike AS) kan løpe med samme vilkår fram til 1.7.2017, eller inntil eventuelt 
annet avtales. Denne henvendelsen er kun muntlig besvart fra kommunens side, der 
kommunen uttrykker at slik forlengelse burde være problemfri. Siden har lånet løpt som et 
avdragsfritt og rentefritt lån, og fremkommer i balansen i kommunens regnskap. 
 
Rådmannens vurdering 

Rådmannen har vurdert alternative løsninger for hvordan kommunens utestående fordring 
kan håndteres. Fra Ringerike Kultureiendoms AS sin side, vil det være ønskelig med en 
ettergivelse/sletting av lånet, eventuelt at lånet videreføres som et rente og avdragsfritt lån. 
Fra rådmannens side ville det være gunstig om lånet ble innfridd/delvis innfridd snarest. 
Rådmannen har vurdert tre alternativer: 

1. Lånet slettes. 
2. Videreføre lånet som et rente og avdragsfritt lån. 
3. Lånet konverteres til aksjer i til Regionalt Kulturhus – Ringerike AS. 

 
Alternativ 1. Lånet slettes. 
For å unngå konkurransevridning er offentlig støtte som utgangspunktet ikke tillatt. 
Økonomiske fordeler som ettergivelse av lån og rentefrihet anses som offentlig støtte. 

Det finnes en lang rekke unntak. Grovt sett kan man si at hvis kommunen skal gi offentlig 
støtte, så er det tillatt dersom man kommer inn under et av unntakene i regelverket eller 
hvis man har fått særskilt samtykke, noe som må innhentes ved å sende melding til 
Nærings- og handelsdepartementet, som igjen forespør EFTAs overvåkningsorgan som så 
sier ja eller nei til støtten.  

Det eneste unntaket som er aktuelt i dette tilfelle er unntaket som gjelder for såkalt 
bagatellmessig støtte.  Hvis en stønadsmottaker får under 200.000 Euro over 3 år så er det 
bagatellmessig støtte. Pr. i dag er kursen på 8,3804 og dermed vil man maksimalt kunne 
tildele bagatellmessig støtte på kr. 1 680 000,- over en tre årsperiode. Men, det er en del 
tilleggsforutsetninger, blant annet at: 

• Støtten lar seg beregne nøyaktig (omregne til en brutto støtteekvivalent som må 
kunne forutberegnes presist). Rådmannen antar at dette kan oppfylles.  

• All offentlig støtte må medregnes og det må derfor avklares om Ringerike 
kultureiendom AS har mottatt annen støtte. Avhengig av hvor mye annen støtte som 
selskapet har mottatt vil beløpet som kan frafalles fra kommunens side bli redusert. 
Ringeriks kommune har innvilget kr. 970 000,-/år i driftsstøtte til Kulturstiftelse, som 
er leietaker i bygget. Dette tilskuddet er dermed ikke å betrakte som offentlig støtte 
til Ringeriks kultureiendom AS.  
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• Regionalt kulturhus – Ringerike har derimot fått videreformidlet kr. 3 000 000,- i 
tippemidler i 2013, noe som klart vil måtte betraktes som offentlig støtte som må 
medregnes. I tillegg er det tidspunktet for beslutning om støtte som er 
utgangspunktet for beregningen. Altså må fordelen av rente- og avdragsfrihet i de 
foregående årene også medregnes når det avklares om man er innenfor begrepet 
bagatellmessig støtte. 

Å slette hele gjelden uten vilkår vil derfor ikke være forenelig med regelverket for 
bagatellmessig støtte, da beløpet er for høyt. 
 
Alternativ 2: Videreføre lånet som et rente og avdragsfritt lån. 

Å fortsette med rente- og avdragsfrihet er rettslig uproblematisk da det etter det 
rådmannen har oversikt over, betyr støtte langt under nivået for bagatellmessig støtte. 
Forutsetningen er imidlertid at Ringerike kultureiendom ikke mottar annen offentlig støtte 
som bringer støttebeløpet over terskelverdien i perioden. 

 

Alternativ 3: Lånet konverteres til aksjer i til Regionalt Kulturhus – Ringerike AS. 

Regionalt Kulturhus – Ringerike AS har en leietaker, Ringerike kulturstiftelse. Gjeldsbyrden 
har vært stor, og husleien har vært svært høy. Så høy at dedikerte kulturarbeideres 
arbeidstid i stor grad har gått med til å skaffe inntektsgivende arrangementer slik at husleien 
har kunnet blitt håndtert. Disse arrangementene har selvsagt gitt innbyggerne flotte 
kulturopplevelser, men har også beslaglagt lokaliteter i en størrelsesorden som fortrenger 
lokale kulturkrefter fra å benytte kulturhuset. 

I 2013 mottok Regionalt Kulturhus – Ringerike AS tippemidler i størrelsesorden tre mill. 
kroner, som i sin helhet ble brukt til å nedbetale gjeld. Husleien ble dermed noe redusert, 
men fortsatt står 9 mill. kroner igjen som en gjeldsportefølje til Sparebank1, som igjen er 
svært kostnadsdrivende på husleien.  

Daglig leder for Regionalt Kulturhus – Ringerike AS oversendte den 14.01.14 et forslag til 
emisjon (vedlagt), som ville gjøre at kommunene økte sine eierandeler fra 50,15 % til 73,8 
%, og at selskapet gjeld dermed ble slettet. Dette vil ført til en vesentlig lavere husleie for 
kulturstiftelsen, og muligheter for drift som i langt større grad har fokus på de lokale 
kulturkrefter. 

Rådmannen i Jevnaker har på oppdrag fra ordførerne i regionen utarbeidet et notat om 
driftssituasjonen til Ringerike kultursenter (vedlagt), som bl.a. foreslår emisjon.  

Rådmannen vil bemerke at dersom en slik emisjon blir gjennomført, vil Ringerike kommunes 
utestående fordring på kr. 1 656 250,- fortsatt hefte ved selskapet, og vil måtte finne sin 
løsning på et senere tidspunkt. Dersom man velger å gå for en emisjon, bør antagelig denne 
gjeldsporteføljen inngå i emisjonen, enten som en fordeling med de andre kommunene 
(Jevnaker og Hole) eller ved at Ringerike kommune øker sin eierandel eksplisitt og lånet 
slettes på denne måten. 
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Notatet har vært behandlet i Regionrådet 19.2.2014. Notatet ble der tatt til orientering, og 
rådmennene bedt om å bearbeide saken videre med sikte på en vurdering i forhold til 
arbeidet med økonomiplan 2015. 

Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at det opprinnelige rente og avdragsfrie lånet på kr. 1 656 250,- løper 
fram til 1.7.2017. Om lånet da skal kreves innfridd må vurderes opp i mot hvordan 
kulturtilbud i Ringerike kommune skal innrettes og hvilke områder som skal ha fokus.  

Ønsker Ringerike kommune en reduksjon i den kulturaktiviteten som i dag dominerer 
bruken av Kulturhuset (høy kjendisfaktor og inntektsbringende) til fordel for mer lokale og 
amatørmessige oppsetninger? Hønefoss er i dag kjent for sitt kulturtilbud som et av de 
beste tilsvarende «småbyer» kan by på. Dette vil være en politisk diskusjon som rådmannen 
vil ta initiativ til. 

 
Vedlegg 
 

• Brev fra EiendomsService Ringerike as v/Tor B. Aslaksrud til Regionalt Kulturhus 
Ringerike as. 

• Notat fra rådmannen på Jevnaker til Regionrådet om driftssituasjonen til Ringerike 
kultursenter. 

 
 
 
 
 Ringerike kommune, 19.06.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
 
 
saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver 
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Ringerike kultursenter – videre drift 

Fra: Rådmann May-Britt Nordli 

Rådmannen i Jevnaker fikk sommeren 2013 i oppdrag fra ordførerne i Ringeriksregionen å vurdere framtidig 

modell for Ringerike kultursenter.  

Ringerike kultursenter ble opprettet i 2007 ved at kulturlivet selv tok initiativ til opprettelsen 

av et kulturhus i det tidligere Samfunnshuset i Hønefoss. Siden 2007 har det blitt utført en 

enorm frivillig innsats for å få kulturhuset på beina og i perioden etterpå. Resultatet av 

denne innsatsen er at Ringeriksregionen sitter med et av landets billigste kulturhus. 

Kultursenteret inneholder to scener for musikk, dans og drama, samt en rekke mindre rom 

for kurs, konferanser, møter og øving. 

Oppussing av lokalene har i stor grad blitt utført på dugnad ved hjelp av innsamlede midler, 

bl a fra byens banker. Frivillige er fortsatt inne med ukentlig dugnadsinnsats på 

vedlikeholdssiden i senteret. Frivillige hjelper også til under arrangementer i senteret for 

øvrig.  

Kultursenteret er organisert med et eiendomsselskap: Regionalt Kulturhus Ringerike AS og et 

driftsselskap: Stiftelsen Ringerike kultursenter.  

Regionalt Kulturhus Ringerike AS 

Selskapets virksomhet består i å drive seksjon 2 og 3 i Hønefoss Bru 3 og leie denne ut til 

Stiftelsen Ringerike kultursenter. Styreleder: Ole Krokstrand. 

Kommunene kom inn på eiersiden ved en emisjon i 2012 med en samlet innbetaling på 5 mill 

kr, inkludert en overkurs på 402,41 per aksje. Aksjekapitalen har pålydende 3.310.000 kr. 

Aksjene i selskapet er fordelt som følger: 

Eier Antall aksjer Eierandel 

Ringerike kommune 5395 32,60 % 

Jevnaker kommune 1660 10,03 % 

Hole kommune 1245 7,52 % 

Kulturstiftelsen Fengselet  4000 24,17 % 

Kultursentrum AS 1250 7,55 % 

Hønefoss Sparebank 1000 6,04 % 

Aslaksrud Eiendom AS 1000 6,04 % 

Stiftelsen Ringerike kultursenter 1000 6,04 % 

 

Regionalt Kulturhus Ringerike AS hadde ved årsskifte en samlet rentebærende gjeld på vel 9 

mill kroner, etter at selskapet i 2013 mottok et regionalt investeringstilskudd til kulturhus på 

3 mill kroner. Samlede inntekter fra selskapets eneste leietaker (Kulturstiftelsen) utgjorde kr 

1.680.000 i 2013. Selskapet er momspliktig.  
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Stiftelsen Ringerike kultursenter 

Kultursenteret skal medvirke til å styrke regionens kulturliv  og spesielt  legge til rette for 

barn- og unges kulturaktiviteter, samt  sikre god og bred rekruttering og deltakelse.  I 

samspill med kommunene har senteret en særlig forpliktelse overfor det lokale kulturliv.  

Kultursenteret står for den daglige drift og utleie til kulturaktiviteter,  og har som formål å 

være et levende kulturhus basert på kulturlivets egne premisser og behov. Senteret skal 

støtte opp om og åpne for lokale produksjoner og samarbeidprosjekter, samt legge til rette 

for nasjonale og internasjonale kulturtilbud. Virksomheten baseres på egeninntjening og 

driftstilskudd fra kommunene. Daglig leder for Ringerike kultursenter er Tage Hybertsen (100 

% stilling). Styreleder: Per-Arne Hanssen. Stiftelsens råd ledes av Steinar Eriksen. 

Kultursenterets budsjett for 2014 har ei ramme på ca 4,3 mill kr. Husleiekostnadene utgjør 

ca 1,9 mill av dette og utgjør den absolutt største og mest tyngende kostnaden. Denne økte 

med vel 300 000 kroner i 2013, da eiendomsselskapet ble pålagt momsplikt.  På inntektssida 

utgjør husleie fra kulturaktører den største andelen med vel én mill kroner. I tillegg utgjør 

kommunenes driftstilskudd ca 1,1 mill kroner.   

Senterets meget trange økonomi gjør at senteret blir svært avhengig av husleie-inntektene 

sine. Dette har igjen ført til at senteret har måttet prioritere å leie ut til profesjonelle, 

nasjonalt og internasjonalt kjente artister, som trekker mye folk og har et betalingsvillig 

publikum. Disse må bookes i god tid i forveien. Dette inntektsbehovet fører på den ene siden 

til for høye kostnader for det lokale kulturlivet, hvis de ønsker å benytte senteret. Mange må 

la det være, fordi det krever svært stort publikum for å bære kostnadene. På den annen side 

føler det lokale kulturlivet  at det er liten plass for deres aktiviteter, da svært mange helger 

er booket av kjente artister. De lokale kulturkreftene har ofte heller ikke så lang 

planleggingshorisont og kommer for sent til bestilling. 

Ringerike kultursenters driftsmodell er ikke bærekraftig i det lengre løp. Senteret har 

allerede for liten bemanning (daglig leder + 0,4 åv driftsoperatør) til å håndtere dagens drift 

og kan ikke utvikle seg til det åpne kultursenteret det ønsker å være. Økonomien presser det 

lokale kulturlivet ut av senteret, samtidig som det fortsatt forutsettes stor lokal 

dugnadsinnsats. Det er kun spørsmål om tid før dagens driftsmodell bryter sammen. Det er 

stor frustrasjon i det lokale kulturlivet over situasjonen. 

Mulig løsning 

Etter samtaler med alle sentrale aktører i både stiftelsen og i eiendomsselskapet anbefaler 

jeg at regionen finner en løsning som bidrar til robust og forutsigbar framtidig drift av 

Ringerike kultursenter. Regionen kan ikke risikere å tape den verdien som ligger i senteret. 

Det dreier seg om alt dugnadsarbeid og innsats fra de frivillige og verdiene for øvrig som er 

investert i lokalitetene. Ikke minst dreier det seg også om de felles arenaene og fellesskapet 

som er skapt for en videre grotid i det lokale kulturlivet. 
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Uten tvil er det husleiekostnadene, som er tyngende for kultursenteret. Det enkleste grepet 

for å få til en betydelig kostnadsreduksjon er å få slettet gjelden på ni millioner. Hvis gjelda 

slettes, vil husleien kunne reduseres med ca en million kroner i året. I tillegg kommer en 

momsvirkning på drøyt 100 000 kroner, slik at den samlede effekten på kostnadssiden vil bli 

vel 1,1 mill i reduksjon. 

Dette kan gjøres ved en ny emisjon av aksjer fordel på de tre kommunene etter følgende 

fordeling (hvis nåværende fordeling mellom kommunene beholdes): 

Kommune Innbetaling Andel etter ny emisjon 

Ringerike  5 850 000 47,97 % 

Jevnaker 1 800 000 14,76 % 

Hole 1 350 000 11,07 % 

 

Det anses ikke realistisk å be om økning i aksjekapitalen fra de øvrige eierne. 

Kommunene bør ha et sterkere engasjement i styret for Stiftelsen, for å bidra til utvikling av 

den regionale kulturvirksomheten. 

Ringerike kommune bør vurdere om noe av kommunens kulturvirksomhet kan 

samlokaliseres med Kultursenteret for å øke bruken og tilstedeværelsen i senteret. 

En mer forutsigbar driftssituasjon vil kunne bringe ny inspirasjon til det lokale kulturlivet og 

føre til at nye bruksmuligheter og konsepter blir utviklet av kulturfellesskapet i senteret. 
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KJØP AV AKSJER I PAN INNOVASJON AS  
 
Arkivsaksnr.: 14/2608  Arkiv: 255 &50  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

135/14 Formannskapet 19.08.2014 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune takker ja til tilbudet om kjøp av aksjer i Pan Innovasjon AS. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe inntil 10% av aksjene i Pan Innovasjon AS til en 
pris på kr 4.018,- pr aksje i henhold til verdifastsettelse utført av selskapets revisor. 

3. Aksjekjøpet finansieres ved tilskudd fra Hjemfallsfondet. Ved eventuelt framtidig 
aksjesalg tilbakeføres salgssummen til fondet. 

 
Innledning og sammendrag 

Ringerike kommune har fått tilbud om å bli med på eiersiden i Pan Innovasjon AS. Selskapet 
eies fra starten 100% av Viken Skog SA. Det har vært gjennomført en prosess for å få inn 
flere medeiere i selskapet. Det er et mål at Viken Skog SA selger seg ned til 24,9% av den 
samlede aksjeporteføljen, men at de likevel fortsatt skal være største og førende eier. 

18. juni 2014 ble det gjennomført en workshop med eksisterende og potensielle nye eiere 
på Follum. Som oppfølging av denne workshopen har Pan Innovasjon oversendt tilbud om 
eierskap. 

Det er nå avklart gjennom en aksjonæravtale at selskapets nåværende eier Viken Skog SA 
selger aksjer til SIVA SF, AVINOR AS og Vardar AS. Ringerike kommune har også fått tilbud 
om å kjøpe. Det er også ønskelig å få med andre lokale og/eller nasjonale næringslivsaktører 
som eiere i selskapet. 

Rådmannen er positiv til tilbudet og ser det som et svært viktig signal at kommunen 
gjennom et strategisk eierskap blir med på utviklingen av dette selskapet som inkubator og 
innovasjonsselskap innenfor en bransje som er svært sentral i skogkommunen Ringerike. 
Rådmannen anbefaler derfor at Ringerike kommune kjøper inntil 10% av selskapets aksjer, 
dvs. inntil 72 aksjer Selskapets revisor Ernst & Young AS har gjennomført en 
verdifastsettelse som priser selskapet til kr 4018,- pr aksje. 

 
  

   
 

Side 74 av 473



  Sak 135/14 s. 2 
 

Beskrivelse av saken 
 
Etter nedleggelsen av Norske Skog Follum har Viken Skog SA overtatt eierskapet til den 
gamle industrieiendommen og arbeider med utvikling av ny virksomhet der. Pan Innovasjon 
AS er ett av flere virkemidler i dette arbeidet. 

Som oppfølging av workshopen 18. juni i år har Ringerike kommune i e-post 21. juli mottatt 
følgende tilbud som også beskriver godt hva selskapet skal være: 
 
«Vi viser til en positiv dialog vedr. Pan Innovasjon AS samt deltagelse i en workshop med nye 
og potensielle eiere avholdt på Follum den 18. juni 2014. I henhold til avtale ble vi enige om 
at så snart Aksjonæravtale samt priser på kjøp av aksjer i Pan Innovasjon var avtalt med nye 
eiere, vil kopi av dette oversendes til Ringerike kommune med tilbud om eierskap i selskapet 
basert på likelydende betingelser.  
 
 Pan Innovasjon som selskap og et eierskap i dette kan kort beskrives som følger: 
  
1.      PAN INNOVASJON AS - FORRETNINGSIDÈ, VISJON OG MÅL      
 
Visjon 
Pan Innovasjon har som visjon å spille en sentral rolle i utviklingen av ny norsk bioøkonomi. 
  
Forretningsidé 
Pan Innovasjon skal: 

• Fremstå som en ledende aktør for etablering av ny kunnskapsbasert industri hvor tre, 
benyttet på nye og unike måter, blir bærende elementer i nyetablering og utvikling av et 
konkurransedyktig og bærekraftige skogbasert næringsliv. 

• Bli en viktig og foretrukket strategisk samarbeidspartner for myndigheter og offentlige 
organer i prosessen med å «vitalisere» treforedlingsbransjen.  

• Gjennomføre og styre prosessene frem til etablering av bedrifter i Biokombinatet 
Treklyngen.  

• Kommersialisere forretningsideer og forskningsresultater, hvor tre benyttes på nye og 
innovative måter.  

• Tilby og/eller ta initiativ til relevante forsknings- og utviklings aktiviteter, i samarbeid med 
FoU-partnere, industribedrifter, aksjonærer og Treklyngen Holding AS. 

  
Målsetning og misjon 
Pan Innovasjon har som generell målsetning å oppmuntre til entreprenørskap og hjelpe 
nystartede bedrifter til å utvikle og kommersialisere nye teknologi og innovative produkter 
både regionalt og nasjonalt.  
Gjennom en interaktiv utviklingsprosess, bidra til at Treklyngens bedrifter har som et 
langsiktig mål å foredle 3 – 5 millioner fm3. tømmer pr år. 
Være Treklyngen og Viken Skogs` «verktøy», for å tilrettelegge og gjennomføre prosessene, 
frem til etablering av ny treforedlingsindustri på Follum.  
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Målgrupper 
For å understøtte intraprenørskaps- og innovasjonsaktivitetene skal Pan Innovasjon arbeide 
målrettet med «idefarming»- og idegenerering fra aktuelle kildemiljøer. 
Målgruppene vil primært være: 

• Våre fremtidige strategiske eiere/aksjonærer  
• Etablerte industribedrifter internt i Biokombinatet 
• Prosjekter med stort potensial drevet av betydelige nasjonale- og internasjonale aktører. 
• Nasjonale- og internasjonale FoU-miljøer 

 
 

• Virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge, Forskningsrådet, SIVA, Enova, EUs 
rammeprogram) 

• Andre nyskapnings, inkubator- og innovasjonsbedrifter.  
  
Konkurrerende aktivitet 
Pan Innovasjon konkurrerer ikke med andre tilsvarende Industri-Inkubatorer i regionen, da 
selskapets målsetting og virksomhet primært er knyttet opp mot realiseringen av 
Biokombinatet – Treklyngen på Follum.  
  
Tilsvarende Industri-Inkubatorer er imidlertid etablert i andre regioner i Norge for å bidra til 
utvikling av vekstkraftige bedrifter gjennom knoppskyting og innovasjon. Ref. Kongsberg 
Innovasjon og Kjeller Innovasjon.  
 
2.      ORGANISERING               
Overordnet beskrivelse 
  

• Selskapet skal ha en fast ansatt daglig leder. 
- Daglig leder rapporterer til selskapets styre bestående av representanter fra 

aksjonærene.   
  

• Selskapet leier regnskap og administrative funksjoner etter behov.  
  

• Selskapet skal i tillegg disponere en pool av eksperter/rådgivere.  
- Disse leies inn som prosjektledere og/eller eksperter/rådgivere etter behov. 
- Selskapets faste ansatte og de innleide eksperter/rådgivere utgjør 

Innovasjonsteamet. 
- Innovasjonsteamet har ansvaret for siling og prosessering av innkomne 

forretningsideer og FoU-prosjekter 
  
3.      UTVIDELSE AV AKSJONÆRGRUPPEN 
Aksjesalg fra Viken Skog til nye aksjonærer 
Pr. 1. desember 2013 eier Viken Skog 100% av aksjene i Pan Innovasjon. Målsettingen er at 
75,1% av disse aksjene, i perioden medio – ultimo 2014, skal fordeles på en større gruppe 
utvalgte aksjonærer, ved at Viken Skog gjennomfører et «nedsalg». 
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I den fremtidige eierstrukturen vil Viken Skog-konsernet bli største og førende eier med 
maksimalt 24,9% av den samlede aksjeporteføljen. Målsetningen er at de øvrige 
aksjonærene skal eie mellom 5% til 20% av de stemmeberettigede aksjene i selskapet. 
Fremtidig eierkonstellasjon. 
24,9 %                 Viken Skog SA 
15,1 %                 SIVA SF ( bekreftet eierskap ) 
20,0 %                 AVINOR AS ( bekreftet eierskap ) 
15,0 %                 Vardar AS ( bekreftet eierskap ) 
  5,0 %                  Ringerike kommune ( potensiell eier ) 
20,0 %                 Andre lokale eller nasjonale næringslivsaktør  
  
4.      LØNSOMMHET 
Pan Innovasjon skal tilstrebe moderat lønnsom drift. Det legges opp til at selskapet skal ha 
begrensede årlige overskudd, i en størrelsesorden som sikrer kontinuerlig drift uten stadig 
tilførsler av «frisk» egenkapital. Pan Innovasjon kan derfor ikke påta seg betydelig finansiell 
risiko. 
Driftsfinansieringen vil bestå av inntekter fra prosjektsalg og ledelse, kombinert med 
offentlig tilskudds finansiering.  
Selskapet mottar følgende tilskudds finansiering: 

- Buskerud fylkeskommune: 500 kNOK i 2014 
- SIVA, inkubatortilskudd uavkortet til målbedrifter: 1000 kNOK i 2014-2015-2016.  
- Det er søkt om tilskudd fra andre aktører. 

  
5.      FORVENTET BIDRAG FRA DE NYE AKSJONÆRENE 
Pan Innovasjon søker etter nye aksjonærer som kan bidra innenfor et eller flere av følgende 
områder: 

• Bidra til at Treklyngen og Biokombinatet på Follum lykkes med sine industrielle mål og 
ambisjoner. 

• Være kildemiljø til nye innovative forretningsideer eller FoU-prosjekter og/eller sette oss i 
kontakt med slike kildemiljøer. 

• Tilføre nøkkelkompetanse og kontaktnett som kan bidra til å kvalitetssikre de 
innovasjonsprosessene som skal bidra til oppbyggingen av ny trebasert innovativ og 
banebrytende industri. 

• Være medinvestor i virksomhetene som etableres i Biokombinatet. 
• Være deltaker i viktige FoU-prosjekter. 
• Bidra med relevante nettverk samt være døråpner. 

  
6.      PRISING AV AKSJENE SOM SKAL SELGES 
Nedsalg av aksjer 
 Viken Skog SA eier pr. d.d. 100 % av aksjene i selskapet. Det er besluttet å selge seg ned til 
49,9 % i første omgang. Kjøperne av aksjeposten er Vardar AS (108 aksjer), SIVA SF (109 
aksjer) og Avinor AS (144 aksjer). De betaler kr 4 018 pr aksje. Verdifastsettelsen er basert 
på egenkapitalen i selskapet pr. 31.5.14. Nedsalget skal være sluttført i løpet av august. Kopi 
av revisors beretning følger vedlagt.  
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7.      VIDERE FREMDRIFT 
• Det forutsettes at salg av aksjer til nye eiere er gjennomført primo august 2014.  
• Ekstraordinær generalforsamling planlegges gjennomført 21. august 2014 med nye eiere. 

Valg av nytt styre gjennomføres.  
• Pan Innovasjon sertifiseres som nasjonal industriinkubator ultimo 2014.  
• Mulig ansettelse av ny medarbeider ultimo 2014/primo 2015.  
• Full operativ aktivitet medio 2014.  

  
Vi har med dette gleden av å tilby Ringerike kommune eierskap i Pan Innovasjon AS. Et 
eierskaps forpliktelser er beskrevet generelt under pkt. 5 ( Forventet bidrag fra nye 
aksjonærer ). Samtidig vil et eierskap i Pan Innovasjon gi Ringerike kommune innflytelse og 
deltagelse i en strategisk prosess for utvikling og etablering av ny skog – og trebasert 
industri i Treklyngen og i regionen.  
  
Vedlegg 

• Aksjonæravtale med vedtekter. 
• Revisor beretning pr. 31.05.14. Definerer egenkapitalen i Pan Innovasjon. 

 
Vi står til disposisjon for ytterligere informasjon dersom ønskelig.  
Vi ser frem til en videre positiv dialog og samarbeid med Ringerike kommune.» 
 
Økonomiske forhold 
  
Aksjene i Pan Innovasjon AS er priset til kr 4.018 pr aksje. Verdifastsettelsen er gjennomført 
av selskapets revisor Ernst & Young AS og basert på egenkapitalen i selskapet pr. 31.5.14. 
 
5% av aksjene utgjør 36 aksjer og vil da koste kr 144.648,-. 
10% av aksjene utgjør 72 aksjer og vil koste kr 289.296,-. 
 
Ringerike kommune har som kjent et Hjemfallsfond etter salget av andelen i Hofsfoss 
kraftverk. På dette fondet er saldoen pr. august 2014 kr 12.813.401,-. Årlig avkastning på 
fondet (renteinntekter) ligger i størrelsesorden 500.000 - 600.000 kroner. 
 
Hjemfallsfondet skal i henhold til vedtektenes §2 ”fortrinnsvis anvendes til næringsformål.” 
I hht. vedtektenes §3 kan det gis lån fra grunnkapitalen og tilskudd eller lån fra 
avkastningen. Det er kun anledning til å tegne aksjer for fondets midler dersom kommunens 
andel ikke utgjør mer enn 30% av aksjekapitalen i bedriften. 
 
Rådmannens forslag innebærer at aksjekjøpet finansieres ved tilskudd fra Hjemfallsfondets 
avkastning. Dersom kommunestyret ønsker det, kan kjøpet alternativt finansieres som 
rentefritt lån fra Hjemfallsfondets grunnkapital. 
 
Rådmannens vurdering 
 
For skogkommunen Ringerike og de store omliggende skogregionene på Østlandet er det 
svært viktig å få i gang ny skogbasert industrinæring. Viken Skog SA har som kjøper av 
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tidligere Norske Skog Follum påtatt seg et stort ansvar. For at dette skal lykkes er det 
avgjørende at andre viktige aktører, både offentlige og private, bidrar i utviklingen. Et 
sentralt element i dette blir inkubator- og innovasjonsselskapet Pan Innovasjon AS. 

Rådmannen ser det som naturlig at Ringerike kommune tar et medansvar i denne 
utviklingen gjennom et strategisk eierskap i selskapet. Rådmannen vil derfor anbefale at 
formannskapet og kommunestyret takker ja til tilbudet om kjøp av aksjer i Pan Innovasjon 
AS. 
 
Det skriftlige tilbudet gjelder 5% av aksjene (36 aksjer). Det ble imidlertid opplyst på 
workshopen 18. juni at de gjerne kunne ønske at kommunen kjøper inntil 10% (72 aksjer), 
noe som også er bekreftet senere i telefon med saksbehandler. Rådmannen ber om 
kommunestyrets fullmakt til å kjøpe inntil 10%, dvs. inntil 72 aksjer til en pris beregnet til kr 
4.018,- pr aksje. Det endelige antall aksjer vil da kunne fastsettes i etterkant av 
kommunestyrets møte og da bl.a. avhengig av hvor mange aksjer andre investorer kjøper. 
 
Med utgangspunkt i kommunens økonomiske situasjon er det ikke naturlig at Ringerike 
kommune engasjerer seg i nye områder og at slike engasjementer finansieres over ordinære 
budsjetter. 
Imidlertid har Ringerike kommune et Hjemfallsfond som i henhold til vedtektene vil kunne 
benyttes til dette aksjekjøpet som etter rådmannens vurdering ligger godt innenfor 
vedtektenes formål. Aksjekjøpet vil således ikke påvirke kommunens driftsøkonomi. 
 
 
Trykte vedlegg 
 

1. Aksjonæravtale 
2. Revisors beretning for balanse pr. 310514 

 
Lenker 
 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 08.08.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
saksbehandler: Lars Olsen 
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NORDISK SAMARBEID VENNSKAPSBYMØTE SOMMEREN 2014 
 
Arkivsaksnr.: 14/2606  Arkiv: 075 &10  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

136/14 Formannskapet 19.08.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Rapporten fra Nordisk vennskapsbymøte 3.- 6. juli 2014 tas til orientering. 
2. Forslag til tema for videre samarbeid, fastsettes i formannskapets septembermøte. 

 
Beskrivelse av saken 
  
En delegasjon fra Ringerike deltok på Nordisk vennskapsbymøte i Skagaströnd 3.- 6.juli. 
Delegasjonen fra Ringerike besto av de politiske representantene Runar Johansen, Hans 
Petter Åsen og Christina Hovland. I tillegg deltok Kolbjørn Kværum fra Foreningen Norden 
og Magnar Ågotnes fra kommuneadministrasjonen. 
 
Før vennskapsbymøtet hadde delegasjonen omvisning i Nordens Hus og i Foreningen 
Norden i Reykjavik. Et minnesmerke for 22.juli ble og besøkt. De nordiske delegasjonene 
reiste sammen videre til vennskapsbyen Skagaströnd. Der hadde vertskommunen lagt opp 
et program med orientering om kommune og distrikt, og med besøk i lokale bedrifter, 
kulturinstitusjoner og turistattraksjoner.   
 
Delegasjonene informerte hverandre også om utviklingen i egne kommuner, og drøftet 
videre samarbeid. I debatten uttrykte samtlige delegasjoner ønske om å fortsette 
samarbeidet. Det ble og understreket at det viktige er hva som skjer av samarbeid mellom 
samlingene. Delegatene konkluderte med at hver vennskapsby innen 30. september skal 
komme med tre forslag på ulike tema/spørsmål en kan fordype seg i det videre 
samarbeidet. Ut fra forslagene vil ordførerne sammen finne endelige temaer for videre 
arbeid. 
 
Danske Aabenraa deltok ikke og på vennskapsbymøtet og har meddelt at de vurderer å 
trekke seg ut av dette nordiske samarbeidet. 
 
Rådmannens vurdering 
Det nordiske samarbeidet har lange tradisjoner og rådmannen ser positivt på at det 
opprettholdes og fortsetter.  Forutsetningen er likevel at det også gis et tydelig innhold og at 
dette konkretiseres i samarbeidsområder og prosjekter. Rådmannen støtter konklusjonen 
fra vennskapsbymøtet. 
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Vedlegg 
 Rapport fra nordisk vennskapsbymøte i Skagaströnd, Island 3.-6. juli 2014  
 
Lenker 
 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 11.08.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Magnar Ågotnes 
saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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KRISESENTERET - REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE  
 
Arkivsaksnr.: 14/1982  Arkiv: H43 &00  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

137/14 Formannskapet 19.08.2014 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune vedtar vedlagte reviderte samarbeidsavtale om drift av Hønefoss 
Krisesenter, under forutsetning av likelydende vedtak i samtlige kommuner. 
 

Innledning / bakgrunn 
Dagens samarbeidsavtale om drift av Hønefoss Krisesenter skal revideres i 2014. To forhold 
må i hovedsak avklares: 

1. Harmonisering av avtalene med Hadeland/ Ringeriksregionen/Midtfylke og Valdres-
regionen. 

2. Hvordan skal deltagerkommunene håndtere de administrative 
overheadekostnadene som fram til nå er dekt av Ringerike kommune? 

 
Beskrivelse av saken 
Hønefoss Krisesenter ble i første omgang etablert mellom kommunene på Hadeland, i 
Midtfylke og i Ringerike. I ettertid har også kommunene i Valdres sluttet seg til samarbeidet. 
Dette førte til at samarbeidet ikke ble organisert etter to likelydende avtaler. Dette har ikke 
skapt problemer, men det er naturlig at avtalene harmoniseres ved den revisjon som skal 
gjennomføres i 2014. 

Ringerike kommune behandlet rapporten fra «Forvaltningsrevisjonsprosjektet juni 2009» i 
møte 15/1-2013, sak 6/13. Revisjonen slår i rapporten fast at Ringerike kommune ikke får 
dekket sine administrative overheadkostnader ved flere av de samarbeidsprosjekter 
kommunen er involvert i, og kommunestyret vedtok at slike kostnader i fortsettelsen skulle 
beregnes med 0,7 % av samarbeidstiltakets lønnsutgifter, samt andel av faktiske kostnader 
til bygg/lokaliteter innarbeides i fremtidige samarbeidsavtaler og ved revisjon/evaluering av 
eksisterende avtaler.  

Krisesenterets ledelse tok på vegne av Ringerike kommune opp problemstillingen første 
gang i samarbeidsmøte 07.09.12 og den 14.09.12 (Valdresregionen), deretter på 
samarbeidsmøte 24.5.2013, der følgende ble vedtatt: 

a. Deltakende kommuner ser at det er urimelig at vertskommunen dekker alle 
overheadkostnader, men at tidspunktet for vurdering bør være i forbindelse med 
evaluering av samarbeidsavtalen.  
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b. Dette er en prosess som vertskommunen bør fronte, ikke krisesenteret. Det må sendes 
ut et brev/varsel allerede til budsjettprosessen i 2013 for budsjettet i 2015. 
Vertskommunen må foreta realitetsbehandling tidlig nok til politisk behandling i den 
enkelte kommune.  

Ringerike kommune tok problemstillingen opp på nytt i samarbeidsmøte den 20.09.13 der 
det ble enighet om at det på vårmøtet i 2014 skulle avsettes en hel dag for å finne gode 
løsninger. Saken ble derfor tatt opp på vårmøtet den 23.5.2014, der forslag til revidert 
samarbeidsavtale ble drøftet (referat fra møtet vedlagt). Forslag til revidert avtale hadde da 
blitt sendt ut til alle deltakende kommuner på forhånd. 

Det foreslåes ar driftsbudsjettet for 2015 legges på samme nivå som 2014 med tillegg av 
vertskommunens overheadkostnader som er beregnet slik: 

• Kapitalkostnader:  kr. 750 000,- 
• Vedlikehold bygg/anlegg kr. 130 000,- 
• Administrativ merkostnad kr.   40 000,- 

kr. 920 000,- 

Overheadkostnadene gir deltagerkommunene en kostnad på kr 9 per innbygger. Samlet blir 
kostnaden i 2015 kr 69,74 + kr 9 = kr 78,74/innbygger til drift av krisesenter. 

 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen er tilfreds med at representantene for kommunene fra Hadeland, 
Ringeriksregionen, Midtfylke og Valdres har kommet fram til et felles forslag til revidert 
samarbeidsavtale for Hønefoss Krisesenter. 

Ringerike kommunes vedtatte strategi for interkommunalt samarbeid sier følgende: 

• Ringerike kommune skal fortløpende vurdere mulighetene for effektivisering og 
kvalitetsheving av forvaltning og tjenesteproduksjon gjennom interkommunale 
samarbeidsavtaler. Ringerike kommune mener det er mulig å kombinere en 
generalistkommune med hovedansvar for individrettede tjenester og et supplerende 
interkommunalt samarbeid om kompetansekrevende velferdstjenester. Dersom det 
etableres større likhet i slike tilbud, vil dette forhindre lokal konkurranse mellom 
nabokommuner. Innbyggere og næringsliv er tjent med større likhet i 
tjenestetilbudet. 

• Interkommunalt samarbeid skal søkes og velges der det gagner innbyggerne og er 
samfunnsøkonomisk lønnsomt. Ringerike kommune ønsker utvikling av best mulig 
tjenester til innbyggerne og vektlegger at kommunen er tjent med felles mobilisering 
for å sikre nødvendig kompetanse og kapasitet 

• Ringerike kommune skal oppfattes som en seriøs og reell samarbeidspartner for 
andre kommuner. Ringerike kommune skal, med sin solide og brede kompetanse 
opptre med en viss sjenerøsitet, men skal som et minimum ha dekket inn sine 
kostnader, herunder administrative merkostnader/ ”overhead – kostnader”. 
Interkommunalt samarbeid vurderes når dette bidrar til å nå ett eller flere av 
følgende mål: 

- Bedre kvalitet på tjenester til innbyggerne. 
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- Bredere og mer attraktive fagmiljøer eller bedre utnyttelse av kommunenes 
fagkompetanse. 

- Bedre ressursbruk i kommunene inkl. utnyttelse av økonomiske stordriftsfordeler. 
- Styrke den eksterne påvirkningskraften. 
- Bedre beredskap i forhold til endringer i kommunenes rammebetingelser 

gjennom nasjonale reformer eller andre typer endringer. 

Rådmannen har et absolutt krav til at alle kostnader ved samarbeidstiltak skal dekkes av de 
samarbeidende kommuner. Det er viktig å være bevisst at hva kommunene ønsker å oppnå 
med et interkommunalt samarbeid er ikke alltid økonomiske gevinster. Det kan være 
bredere kompetanse, bedre kapasitetsutnyttelse, lettere rekruttering av spisskompetanse, 
bedre/lik kvalitet på tjenesten i regionen og andre stordriftsfordeler. Med administrative 
merkostnader/”overhead – kostnader, menes: 

• Kostnader i forbindelse med fakturabehandling 
• Kostnader i forbindelse med avlønning 
• Kostnader i forbindelse med personalforvaltning 
• Kostnader i forbindelse med drift av It-løsninger/fagsystemer 
• Kostnader i forbindelse med kontorutstyr, husleie og vedlikehold 
• Kostnader i forbindelse med telefoni og porto 
• Reguleringspremie (premie til regulering av løpende og oppsatte pensjonsrettigheter 

i tråd med folketrygdens grunnbeløp (”G-regulering”), engangspremier som følge av 
oppfyllelsen av bruttogarantien og engangspremier som følge av 
tidligpensjonsrettigheter). 

• Kostnader i forbindelse med overordnet ledelse og administrasjon 

Rådmannen har i prosessen registrert at tre kommuner i utgangspunktet ikke var enige i at 
overheadkostnadene på kr 920 000 (kr 9 per innbygger) skulle medregnes i kostnadsbilde, 
men håper at kommunene ved den endelige politiske behandlingen slutter seg til felles 
forslag. 

Dersom noen kommuner skulle avvikle sitt samarbeidsforhold fordi Ringerike kommune må 
innarbeide overheadkostnader, vil dette få store konsekvenser for krisesentertilbudet. 
Konsekvensene av å dekke overheadkostnadene i eksisterende budsjett vil være oppsigelse 
av to årsverk. Dagens bemanning har 7,5 årsverk i drift/turnus. En person på vakt 24 
timer/døgn krever 5 årsverk, og det sier seg selv at dersom bemanningen reduseres vil 
tilbudet bli redusert til sentralbord/dørvakttjeneste. Dette vil føre til brudd på 
Krisesenterloven og et helt annet tilbud enn hva det er i dag og muligens føre til nedleggelse 
av tilbudet. Tapt tilskudd vil måtte øke tilskuddet tilsvarende for gjenværende 
deltakerkommuner. 

Kvaliteten på Hønefoss Krisesenter er velkjent, og senteret har et meget godt renommé. 
Dette til tross for at kostnadsnivået er langt lavere enn mange andre krisesenter. 
Rådmannen vil fortsatt arbeide for at enda flere kommuner slutter seg til avtalen, slik at 
kapasiteten utnyttes optimalt. Dette vil ytterligere kunne redusere den enkelte kommunes 
kostnader på sikt dersom økningen av antall innbyggere i samarbeidet blir betydelig. 
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Vedlegg 
• Forslag til ny samarbeidsavtale mellom deltagerkommunene om Hønefoss 

Krisesenter. 
• Vedlegg (spesifisering av kostnadsnivået) 2014. 
• Referat samarbeidsmøte 23.5.2014. 

 
 
 Ringerike kommune, 8.8.2014 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver 
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Vedlegg til:  

Vertskommunesamarbeidsavtale om Krisesenteret i Hønefoss. 

Spesifisering av kostnadsnivået i 2014: 

1. Driftsbudsjettet i 2014 er kr 67,06 per innbygger.  

2. Vertskommunens overheadkostnader utgjør kr 920 000 som i 2014 utgjør kr 9 per 

innbygger. Kostnadene er kapitalkostnader på kr 750 000, vedlikehold kr 130 000 og 

kr 40 000 i administrative merkostnader som er beregnet ut fra 0,7% av 

samarbeidstiltakets lønnskostnader.  
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Samarbeidsmøte i det interkommunale krisesentersamarbeidet 

01/14 den 23.05.14 kl. 10.00 – 13.00. 

Sted:  Krisesenteret i Hønefoss. 

Tilstede:  Kirsten Orebråten (Ringerike), Roger Mathiesen (Ringerike), Anne Kari 

Ranheim (Valdres), Mette Jahr (Krødsherad), Edvin Straume (Gran), Maria 

Bikset (Hole), Anne Marie Lobben (Sigdal), Hilde Tolpinrud 

(ansattrepresentant) og Miriam Rasch (leder på Krisesenteret). 

Frafall:  Mental Helse Valdres, Nanna Nordhagen (Modum), Andrè Skjørberg 

(Jevnaker) og Janicke Brechan (Lunner). 

Agenda: 

De fremmøtte for deltakerkommunene ble ansett som beslutningsdyktige for det 

interkommunale krisesentersamarbeidet. 

1. Utkast til revidert samarbeidsavtale. 
a. Roger orienterte om økonomi og overheadkostnader. 
b. Redigert avtale fra kommuneadvokaten ble utlevert og gjennomgått sammen 

med tidligere utsendt utkast til samarbeidsavtale. 
c. Valdres innspill på punkt 3.2 i samsvar med kommuneadvokaten. Endres i 

samsvar. 
d. Valdres innspill på punkt 4.1 vedr. nødvendigheten av det som fremgår om 

klagesaksbehandling, dette da tilbudet er et lavterskeltilbud og det ikke fattes 
enkeltvedtak. Kommuneadvokaten er konsultert og punktet tas bort. 

e. Valdres innspill på punkt 5.1, andre avsnitt tas bort. De andre 
deltakerkommunene ønsket at dette skulle stå. Avsnittet blir stående. 

f. Modum, Krødsherad og Sigdal var ikke enig i at overheadkostnadene på kr 
920 000 skulle komme i tillegg. Konsekvensene av dette forslaget er 
oppsigelse av 2 fulle årsverk. Dagens bemanning har 7,5 årsverk i drift/turnus 
og det skal 5 årsverk til for 1 person på jobb (tilsvarende sentralbord og 
dørvakt), samt oppdeling av resterende stillinger til flere deltidsstillinger for å 
dekke opp en døgnturnus. Dette vil føre til et helt annet tilbud enn hva det er 
i dag og muligens føre til nedleggelse av tilbudet. De andre 
deltakerkommunene ønsket ikke dette og forslaget i avtalen står. Jevnaker 
støtter også den foreslåtte økningen, jf. mail.  

g. Det ble muntlig gitt informasjon om hva andre krisesentertilbud koster. Prisen 
som fremgår av avtalen er betraktelig lavere sammenlignet med pris og tilbud 
på tilsvarende andre krisesentre. Deltakerkommunene tok dette til 
etterretning. 

h. Diskusjon på punkt 5.1, tredje avsnitt vedr. lønns- og prisstigning. Det ble 
enighet om at det skulle stå, men at det ble lagt til «og eventuelle endrede 
driftsforutsetninger». Endret i samsvar med enighet. 
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i. Gran innspill på punkt 5.1, tredje avsnitt om prisen i 2014 kunne fremgå av et 
vedlegg til avtalen med fotnote. Det ble enighet om dette punkt. Endret i 
samsvar med forslaget.  

j. Valdres innspill på punkt 5.1, siste avsnitt, andre setning. Forslag om endring 
til: Størrelsen på fondet vurderes i forbindelse med budsjettforhandlingene. 
Endres i samsvar med forslaget. 

k. Redigert avtale med vedlegg blir sendt ut i løpet av 1 uke til alle 
deltakerkommunene. 

2. Årsrapport 2013. 
a. Godkjent. 

3. Økonomirapportering per 30.04.14. 
a. Godkjent. 

4. Statistikk per 30.04.14.. 
a. Godkjent. 

5. Orientering fra hver enkelt kommune om hva som er gjort for å implementere 
tilbudet i sin kommune. 

a. Hver kommune informerte. 
6. Orientering om arbeidet med dispensasjonssøknad. 

a. Leder informerte om historikken, bakgrunnen og tanker fremover.  
7. Innspill fra kommunene. (Orienterings- og oppdateringsbehov). 

a. Ingen i forkant. 
b. Det ble gitt ut nye brosjyrer og visittkort. Informasjon om bestilling av flere 

ble sendt på mail den 27.05.14.  
c. Følgende info ble også sendt på mail den 27.05.14: 

i. Link til Facebook siden. 
ii. Link til Krisesenterloven. 

iii. Link til forarbeidene til Krisesenterloven. 
iv. Link til hjemmesiden til Ringerike. 
v. Link til hjemmesiden til Krisesenteret. 

vi. Sende grønn brosjyre «Krisesenteret – et tilbud til deg?» som er 
oversatt til 25 språk som kan lastes inn på hjemmesiden til hver enkelt 
deltakerkommune. 

 

Referent: 

Miriam Rasch                                     

Leder                         

Krisesenteret i Hønefoss 

27.05.14 
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FASTSETTING AV NYTT PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN 
FOR STEINSFJORDEN  
 
Arkivsaksnr.: 11/3476  Arkiv: 140   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

89/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.08.2014 
138/14 Formannskapet 19.08.2014 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Nytt planprogram for «Steinsfjorden og Kroksund», datert januar 2013, fastsettes. 
 
Sammendrag 
Formannskapet vedtok 26.06.2012 oppstart av kommunedelplan for Steinsfjorden, samt 
legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Det kom inn 6 uttalelser til denne 
første  
oppstarten og høringen av planprogrammet i Ringerike kommune. Redigert planprogram ble 
fastsatt i kommunestyret i Ringerike 30.05.2013.  
Planen fremmes som en kommunedelplan i et samarbeid mellom Ringerike og Hole 
kommuner og planprogrammet er felles. 
På grunn av at fylkesmannen i Buskerud ikke fikk tilsendt planprogrammet til uttalelse fra 
Hole kommune ved offentlig ettersyn, må forslag til planprogram for kommunedelplan for 
Steinsfjorden opp til ny behandling i begge kommuner. 
Forslag til nytt planprogram ble vedtatt lagt på høring av formannskapet 11.02.2014. her 
kom det 14 uttalelser, som er gjennomgått av begge kommuner. Nytt, revidert planprogram 
legges nå fram til fastsetting. 
 
Innledning / bakgrunn 
I arealplanarbeidet med Steinsfjorden er det flere muligheter for å fremme arealbruk og 
vern. Arealer kan vernes etter naturmangfoldloven eller som bruk og vern etter plan- og 
bygningsloven i form av en kommunedelplan. Fylkesmannen har fremmet forslag til vern 
etter naturmangfoldloven og hensynet til dette må også reflekteres i kommunedelplanen. 
Verneforslaget er ikke avklart i departementet. 
En kommunedelplan kan legge til rette for både bruk og vern. Derfor velger kommunene å 
utarbeide en kommunedelplan der planprogrammet er felles for begge kommuner. 
Resultatet kan bli en kombinasjon der noe areal vernes etter naturmangfoldloven og annen 
arealbruk bestemmes etter plan- og bygningsloven. 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning behandlet oppstart og avgrensning av 
kommunedelplanen i møte 11.06.12, sak 80/12. 
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Formannskapet meldte i møte 26.06.12, sak 142/12, oppstart av planarbeidet og la forslag 
til planprogram ut på offentlig ettersyn i Ringerike. Forslaget sendt regionale myndigheter, 
kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Men her viste det seg at saksbehandlingen i 
Hole ikke hadde fulgt plan- og bygningsloven, slik at myndighetene ikke hadde fått 
anledning til å uttale seg til planprogrammet. 
Kommunestyret i Ringerike fastsatte imidlertid planprogrammet i møte 30.05.2013. 
Men ønsket fra Fylkesmannen om en omarbeiding og revidering av planprogrammet er tatt 
til følge. 
Et revidert planprogram ble vedtatt lagt på høring av kommunestyret 20.02.14, og lå ute i 
perioden 21.02.14 – 07.04.14. 
Åpent informasjonsmøte ble arrangert torsdag 13. mars kl. 19.00 på herredshuset i Hole. 
Det kom inn 14 merknader til nytt planprogram, merknadsbehandlingen er vedlagt saken. 
 
Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 
Verneplan for Tyrifjorden har vært på lokal høring og er nå inne til sentral behandling. I 
verneforslaget er deler av Steinsfjorden bl. a. lagt ut som biotopvernområde. Det er også 
utarbeidet en forvaltningsplan med retningslinjer om forvaltning av de foreslåtte 
verneområdene. Verneplanen er utsatt i påvente av kommunedelplanen. Fylkesmannen må 
så vurdere om kommunedelplanen vil ivareta de naturkvalitetene som er dokumentert 
under arbeidet med verneplanen.  
 
Planer under arbeid i området 
I tillegg til Verneplan for Tyrifjorden er de de to største plansakene i dette området nå 
kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen. Dette er store og 
omfattende plansaker i nærområdet til Steinsfjorden/Tyrifjorden. 
 
Gjeldende planer og overordnede planer 
Planområdet er i dag underlagt kommuneplanbestemmelsene i arealdelene til Ringerike og 
Hole kommuner. I Ringerike gjelder Kommuneplan for Ringerike med arealdel og 
bestemmelser, vedtatt i 2007. Her er områdene som grenser til Steinsfjorden vist med 
arealformål landbruk-, natur og friluftsområde, med en 100-meters sone fra vassdraget med 
generelt forbud mot å iverksette bygge- og anleggstiltak. Kommuneplanen er til revisjon. 
Norge har gjennom «Ramsar konvensjonen» forpliktet seg til å ta vare på viktige 
våtmarksverdier. Gjennom Stortingsproposisjoner og lov om naturmangfold skal  
det biologiske mangfoldet i det viktige våtmarkssystemet i Tyrifjorden ivaretas. 
 
Plantype og avgrensning 
Planen fremmes som en kommunedelplan i et samarbeid mellom de to kommunene. Plan- 
og bygningsloven definerer dette som interkommunalt samarbeid. Planprogrammet er felles 
for Hole og Ringerike kommuner og planen er av et slikt omfang at det kreves utarbeidet et 
planprogram og konsekvensutredning. 
Detaljeringsgrad av planen, samt krav om påfølgende reguleringer for hele eller deler av 
planområdet, skal vurderes i det videre arbeidet. 
Kommunedelplanen skal bestå av plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse. 
Planbeskrivelsen skal gi en særskilt vurdering og beskrivelse, konsekvensvurdering, av 
planens virkning for miljø og samfunn. 
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Oversiktskart på side 7 i planprogrammet viser foreslått planavgrensning for begge 
kommuner, og en nærmere plangrense for Ringerike kommune vises på side 12. 
 
Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter vannområder og strandarealer til en mengde private og offentlige 
eiendommer i de to kommunene. 
 
Planprogram for kommunedelplan for Steinsfjorden 
Plan- og bygningslov setter krav til planprogram ved oppstart av kommunedelplan. Til 
behandling er et nytt forslag til planprogram for kommunedelplanprosessen. Hensikten 
med planprogrammet er å vise hvilke temaer som må utredes i planprosessen, hvordan 
planprosessen organiseres, medvirkning og framdrift. 
 
Endringer i planprogrammet etter offentlig ettersyn. 
I forberedelsene til revidering av planprogrammet har det vært dialog med Fylkesmannen. 
Hovedtemaene som skal utredes er de samme som ved varsel om oppstart, men det er gjort 
noen endringer og tilpasninger ut fra anbefalinger i høringsuttalelsene.  
De viktigste endringene er: 
Det skal stilles plankrav for konkrete områder for å sikre viktige naturverdier. 
Nytt avsnitt om nyere tids kulturminner (kap. 6.2.5.) 
Nytt avsnitt om automatisk fredete kulturminner (kap. 6.2.6) 
Det skal gjennomføres et ROS-seminar for samfunnssikkerhet, beredskap og naturfare. 
 
Juridiske forhold  
I forskrift om konsekvensutredninger § 8 er det redegjort for innholdet i planprogram for 
overordnede planer. 
Forslag til planprogram for overordnete planer skal avklare rammer og premisser og 
klargjøre formålet med planarbeidet. Planprogrammet skal være tilpasset omfanget av og 
nivået på planarbeidet og de problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte. Programmet 
skal beskrive hvilke utbyggingsstrategier og alternativer som vil bli vurdert og antatte 
problemstillinger som vil bli belyst, herunder utredninger som anses nødvendige for å gi et 
godt beslutningsgrunnlag. Forslag til plan- eller utredningsprogram skal beskrive opplegg 
for informasjon og medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. 
 
Økonomiske forhold 
Ringerike og Hole kommuner har begrenset med faglige og økonomiske ressurser til å utføre 
planarbeidet. Kommunene har derfor leid konsulenthjelp. Hole har de største utfordringene 
i kommunedelplanarbeidet, men Ringerike skal selvfølgelig bidra. Kostnadene fordeles med 
1/3 til Ringerike og 2/3 til Hole. Prosjektmidler tas over kommuneplankontoen. 
 
Nye forhold 
Vern av Tyrifjorden og Ramsar-området Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem har blitt 
behandlet hos Direktoratet for naturforvaltning (DN), og det er gjort en innstilling derfra 
med et betydelig større verneområde enn det som var Fylkesmannen i Buskerud sin 
innstilling i forslaget til Verneplan for Tyrifjorden. DN ønsker et vern også av Steinsfjorden 
og Kroksund etter naturmangfoldloven (Steinsfjorden biotopvernområde). 
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Fylkesmannen har etter at innstillingen fra DN kom, hatt møte med Miljøvern-
departementet (MD)og lagt fram en beskrivelse av de gode prosessene de har hatt med 
lokale aktører i området og at de ser plan- og bygningsloven som et godt utgangspunkt for 
vern av naturkvalitetene i Steinsfjorden og Kroksund (unntatt Steinsvika som vernes etter 
naturmangfoldloven). De som deltok i møtet med MD ønsker ikke å forskuttere hvilken 
utgang dette får etter MD´s behandling av Verneplan for Tyrifjorden. Det som kan påvirke 
prosessen i den retningen som Ringerike og Hole kommuner ønsker, vil være å komme 
lengst mulig med arbeidet med kommunedelplanen 
 
Informasjon og medvirkning 
Ringerike og Hole kommuner har i mange år hatt samarbeid om Steinsfjorden. 
Det skal være god kontakt mot fylkesmannen, lag- og foreninger, grunneiere og andre 
interessegrupper under planarbeidet. 
Hele planprosessen skal foregå etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven, der høring og 
offentlig ettersyn er nedfelt som prinsipper. 
Allmennheten og berørte vil bli sikret informasjon gjennom varsling og offentlig ettersyn i 
henhold til plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning. Kommunene legger 
til rette for en åpen planprosess. Det vil bli avholdt åpne informasjonsmøter under 
høringsperiodene.  Behovet for informasjon vil bli vurdert fortløpende. 
Høringsuttalelser til forrige planprogram er vedlagt det nye planprogrammet, se side 38. 
 
Alternative løsninger 
Alternativt for dette geografiske området av Steinsfjorden er, slik DN har foreslått, vern av 
Steinsfjorden som biotopvernområde. 
 
Prinsipielle avklaringer 
En vekting mellom de ulike interessene knyttet til bruk og vern av Steinsfjorden bør gjøres i 
planarbeidet. Interessekonflikter skal belyses, og det kan være behov for prinsipielle 
avklaringer. I forhold til prinsipielle tiltak som foreslås, må det bl.a. sees på den samlede 
belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. 
 
Behandling i Hole kommune 
Hole kommune fastsatte planprogrammet i kommunestyre 16.06.14, sak 35/14. 
 
Rådmannens vurdering 
Det foreligger en tilråding om biotopvernområde i store deler av Steinsfjorden fra 
Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) til Miljøverndepartementet (nå 
Klima- og miljødepartementet). Lovanvendelsen i tilrådningen er naturmangfoldloven. 
 
Hensikten med kommunedelplanarbeidet er at Hole og Ringerike kommuner ønsker å ha 
mest mulig innflytelse på den utviklingen som skal skje i området Steinsfjorden og Kroksund. 
Plan- og bygningsloven brukes som et instrument til å styre utviklingen. Planarbeidet skal 
løse konflikter og avklare arealbruk. Kommunedelplanen må tilfredsstille de naturfaglige 
kriteriene som Verneplanen for Tyrifjorden har innarbeidet, vannforskriftens krav til 
forbedret vannkvalitet og overvåkning av vannkvaliteten må innarbeides. 
Planprogrammet er utviklet i tråd med forskrift om konsekvensutredning. 
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Planarbeidet skjer i regi av Hole og Ringerike kommuner. Rådmannen har merket seg at 
Fylkesmannen i Buskerud ønsker en nær dialog med begge kommunene i planprosessen. 
 
Regionen ønsker å profilere grønne verdier og fjorden er viktig i denne sammenheng. 
En kommunedelplan vil kunne være et godt redskap til å styre utviklingen i og rundt 
Steinsfjorden. 
 
Hole kommune har høy vekst og behov for å planlegge for både utvikling og vern i 
områdene nær til Steinsfjorden. 
Steinsfjorden er også en del av Ringerike kommune, men interessekonfliktene er ikke her av 
samme dimensjoner. Men begge kommuner har del i Steinsfjorden og behovet for å se på 
utviklingsmulighetene for hele fjorden gjør at planarbeidene må sees på i fellesskap. 
 
Det at begge kommuner har del i Steinsfjorden har gjort at det opp igjennom alle tider har 
vært samarbeidet om forvaltning av fjorden. Dette samarbeidet bør fortsette, bl.a. i form av 
en felles kommunedelplan, men med Hole i «førersetet» i dette planarbeidet. 
Hver kommune må vedta sin respektive del av kommunedelplan for Steinsfjorden. 
 
Endelig vedtatt kommunedelplan for Steinsfjorden vil inngå som deler av kommuneplanens 
arealdel. 
 
Med de justeringer som nå er foretatt i nytt planprogram, mener rådmannen at forslaget er 
tilstrekkelig gjennomarbeidet og oppfyller kravene i forskrift om konsekvensutredninger § 9. 
Rådmannen anser at programmet nå kan fastsettes og danne grunnlag for det videre 
planarbeidet. 
 
Vedlegg 

1. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund – Planprogram, utarbeidet av Asplan 
Viak AS, datert 21.05.2014 

2. Merknadsbehandling Planprogram for Kommunedelplan Steinsfjorden og Kroksund, 
med oppsummering av alle innkomne merknader med kommentarer. 

 
 
 
 Ringerike kommune, 01.07.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
leder: Heidi Skagnæs 
saksbehandler: Grethe Tollefsen 
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1 INNLEDNING 

1.1 Hva er et planprogram 

Forslag til planprogram er det første dokumentet i planarbeidet med Kommunedelplan for 

Steinsfjorden og Kroksund i Ringerike og Hole kommuner. Planprogrammet skal legge 

grunnlaget for arbeidet med kommunedelplaner med konsekvensutredning i begge 

kommuner. 

Planprogrammet redegjør for formålet med planleggingen, hva planen omfatter og hvordan 

planprosessen skal gjennomføres. Informasjons- og medvirkningstiltak legges også frem. 

Videre redegjør planprogrammet for hvilke alternativer som skal vurderes, utredningsbehov 

samt metoder som vil benyttes i utredningene. Planprogrammet skal skape forutsigbarhet og 

synliggjøre hva det planlegges for og hvordan ulike interesser kan delta i planarbeidet. 

Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn for å sikre at alle forhold ved 

planarbeidet blir ivaretatt. Innkomne uttalelser vil behandles før planprogrammet fastsettes. 

Fastsatt planprogram vil være bestemmende for omfang og gjennomføring av arbeidet med 

kommunedelplanen.  

1.2 Bakgrunn 

Steinsfjorden og Kroksundet har mange og store brukerinteresser. Hole kommune har en 

sterk befolkningsvekst, og tettstedene Vik og Sundvollen er i sterk utvikling med bolig- og 

næringsareal og tilhørende infrastruktur. Det arbeides for å finne ny trasé for E16 med 

firefelts motorvei forbi Kroksund til Hønefoss. Langs Steinsfjorden og ved Kroksund er det et 

stort antall bolig- og fritidseiendommer som grenser til vannet. Det er stort press på bygging i 

strandlinja, med private båtbrygger, plattinger for utendørs opphold, hotellutbygging og 

lignende. Det er flere felles båtbrygger og badeplasser i området. Antallet fritidsbåter har hatt 

en svært sterk økning de siste årene. Båtene øker også i størrelse og krever større grad av 

tilrettelegging med utsettingsramper og brygger. Friluftslivsinteressene i hele området er 

store. 

Det pågår en verneprosess for Tyrifjorden våtmarkssystem, og Steinsfjorden har store 

naturverdier som Fylkesmannen mener bør sikres gjennom vern. Fylkesmannen tilrår at 

Steinsvika naturreservat og de mindre hekkeholmene, som ligger innenfor planområdet, 

vernes uansett gjennomføring av foreliggende kommunedelplan, men at Steinsfjorden 

biotopvernområde kan frafalles dersom kommunedelplanen blir god nok i forhold til vern. 

Direktoratets tilråding er i hovedsak lik Fylkesmannens, men de tilrår at mer areal innover i 

Steinsvika inkluderes i reservatet. I tillegg mener Direktoratet at Steinsfjorden 

biotopvernområde bør vernes etter naturmangfoldloven. 

Høringsforslaget til verneplanen ligger per dags dato hos Miljøverndepartementet til 

behandling.  
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Norge har videre gjennom Ramsar-konvensjonen forpliktet seg til å ta vare på viktige 

våtmarksverdier. Ramsar-konvensjonen skal sikre våtmarker av internasjonal betydning, 

særlig som fuglehabitat og er en internasjonal avtale for bevaring og bærekraftig bruk av 

våtmarker. Formålet er å begrense tap av våtmarker og bremse det økende presset på 

våtmarksområder. Nordre Tyrifjorden inkl. Steinsfjorden og Kroksund er våtmarksystemer 

som er innlemmet i Ramsar-konvensjonen. Ramsar-konvensjonen og naturmangfoldloven vil 

dermed være et sentralt tema i foreliggende planarbeid.  

Hole og Ringerike kommuner har sett behov for å utarbeide kommunedelplan for 

Steinsfjorden og Kroksund som i tillegg til verneinteressene også tar for seg 

flerbruksinteressene. Kommunedelplanarbeidet er et interkommunalt samarbeid mellom Hole 

og Ringerike. Fylkesmannen tilrår at Kroksund-området og deler av Steinsfjorden som ikke 

foreslås vernet etter naturmangfoldloven, forvaltes aktivt etter bestemmelser om bruk og vern 

i plan- og bygningsloven. Det er derfor arbeidet med en kommunedelplan for de nevnte 

områder er satt i gang.  

1.3 Planprogram januar 2013 

Tidligere forslag til planprogram ble utarbeidet av Hole- og Ringerike kommune i 2011-2012, 

og sendt på offentlig ettersyn i samme periode. Etter høringsperioden og etter møte med 

berørte instanser så som Fylkesmannen, NVE og Fylkeskommunen har Hole og Ringerike 

kommune kommet frem til at planprogrammet skal omarbeides og revideres. Hensikten med 

å revidere planprogrammet er å starte planprosessen på nytt, varsle viktige instanser, og 

involvere berørte myndigheter i en tidlig fase. Her utgjør Fylkesmannen en viktig 

samarbeidspartner som er direkte involvert i kommunedelplanen med tanke på Verneplanen 

for Tyrifjorden. Et viktig ledd i planprosessen er også å involvere brukerne av fjorden og dens 

nærmiljø, grunneiere samt berørte organisasjoner og foreninger.  

Formålet med et revidert planprogram er også å begrense antall utredningstemaer og 

varsle planavgrensning på nytt. 

  

1.4 Mål 

Hovedmål: 

 

Kommunedelplanen for Steinsfjorden skal legge et godt grunnlag for sameksistens mellom 

naturverdiene og befolkningens bruk av området i et langsiktig perspektiv. Planen skal sørge 

for en bærekraftig bruk av vassdragets ressurser, sikre naturverdiene og regulere bruken slik 

at verdiene blir ivaretatt. Ved eventuell konflikt mellom bruk og naturverdier av nasjonal og 

regional verdi skal naturverdiene veie tyngst.   

Delmål: 

 

1. Kommunedelplanen for Steinsfjorden skal være kommunens beslutningsgrunnlag i 

saker som berører Steinsfjorden, inkludert strandsonen. 

 

Side 125 av 473

http://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6rekraft
http://no.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5tmark


6 
 

 

Asplan Viak AS 

Ringerike kommune og Hole kommune 

Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund 

Planprogram  

 

2. Planlegging og bruk av arealer i og langs vassdraget og over kommunegrensene skal 

samordnes. 

3. Vern og bruk av vann og vassdragsnære arealer skal sikres. 

 

4. Naturkvalitetene skal ivaretas eller forbedres ved både vern og skjøtsel. 

 

5. Det skal tilrettelegges for utøvelse av friluftsliv ved å fastlegge arealbruk til 

badestrender, bryggeanlegg og annen tilrettelegging for allmennyttige anlegg. 

 

6. Tilgjengelighet til strandsonen skal sikres for allmennheten. Planen skal legge til rette 

for at strandsonen gjøres mer tilgjengelig for allmenn ferdsel. 

 

7. Kommunedelplanen skal legge til rette for at et vern av områder i Steinsfjorden ikke 

blir til hinder for forbedring og opprettholdelse av vannkvaliteten. 

 

1.5 Kommunedelplan som planform 

Planen er organisert som en interkommunal plan etter § 9 i plan- og bygningsloven, og 

består av en juridisk bindende arealdel med bestemmelser og retningslinjer. Planen 

forutsettes vedtatt av de ansvarlige instanser i de ulike kommunene, etter offentlig ettersyn 

og bemerkninger fra dem som har interesser knyttet til planforslaget.  

Hensikten med å benytte plan- og bygningsloven som lovverk er at den tar hensyn til andre 

kvaliteter enn rene vernehensyn, og vurderer eksempelvis friluftsliv, universell utforming og 

barn- og unges behov opp mot verdien av biologiske arter. Måten man oppnår en 

bærekraftig utvikling på må avstemmes mot andre mål i samfunnet. Nærhet, identitet, 

tilhørighet og eierskap til området vil også kunne gi langsiktig plussverdi for forvaltningen. 

Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund er et samarbeidsprosjekt mellom Hole og 

Ringerike kommune. Bakgrunnen for samarbeidet er et ønske om en felles plan for 

Steinsfjorden. Hensikten med planen er å sikre viktige naturverdier samt brukerinteresser av 

fjorden.  
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2 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

2.1 Planenes innhold og forslag til planavgrensning 

Planområdet omfatter hele Steinsfjorden. Steinsvika og hekkeholmene som omfattes av 

Verneplan for Tyrifjorden forutsettes ivaretatt som hensynssoner. I tillegg omfatter 

kommunedelplanen vannområdet og strandsone sør for Kroksund avgrenset av brua til 

Storøya i sør og området som omfattes av Verneplan for Tyrifjorden i vest. Med unntak av 

enkelte strekninger er planområdet avgrenset til 100 meter av strandområdene rundt fjorden. 

Se kapittel 3 for nærmere beskrivelse planområdet.  Etter NVE's anbefalinger om å ta 

hensyn til en 200-årshendelse i planen, innarbeides anbefalinger om hensynssoner i 

områder som ikke omfattes av andre områdeplaner og reguleringsplaner (Høyeste regulerte 

vannstand er 63 m.o.h). Planområdet omfatter mindre deler av tettbygde områder som Vik, 

Sundvollen og Åsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til planavgrensning i 
Ringerike og Hole 
kommuner.  
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Nøyaktig planavgrensning 
må vurderes nærmere i det 
videre planarbeidet. 

Fylkesmannen foreslår at de grunne delene av Steinsfjorden vernes som biotopvernområde. 

Forslaget omfatter en stripe vest og nord i fjorden og et mindre areal i sørøst, kun vannareal 

og litt strandsump, øyene er holdt utenom. De dypere delene av Steinsfjorden og området 

sør for Kroksund foreslås ikke vernet selv om det er betydelige verneverdier også her. 

Verneverdiene vurderes ikke som store nok sett i forhold til brukerinteressene og de mange 

inngrepene i området. Det er særlig i disse foreslåtte biotopvernområdene at forholdet 

mellom vern og bruk må avveies, før man avgjør hvilken planstatus områdene skal få.  

 

2.2 Kommunedelplanens forhold til verneplan for Tyrifjorden 

Hensikten med foreliggende planforslag er å utarbeide en kommunedelplan som skal legge 

et godt grunnlag for sameksistens mellom naturverdiene og befolkningens bruk av 

planområdet i et langsiktig perspektiv. Kommunedelplanen skal sørge for at planområdets 

naturkvaliteter ivaretas og sikres gjennom vern i henhold til plan- og bygningsloven. 

Kommunedelplanen skal ta hensyn til forslag til verneplan for Tyrifjorden og sikre viktige 

føringer videre i arbeidet med kommunedelplanen. Forholdet mellom forslag til verneplan for 

Tyrifjorden og forslag til kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund blir et viktig tema i 

det videre planarbeidet.  

Når forslag til verneplan for Tyrifjorden vedtas gjelder verneplanen foran kommunedelplanen 

for Steinsfjorden og Kroksund. Dette på grunn av at verneplan for Tyrifjorden er en 

overordna plan på et statlig nivå.   
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Kartutsnitt fra Forslag til Verneplan for Tyrifjorden 
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

Steinsfjorden og Tyrifjorden er adskilt med to øyer og bro og veifylling under E 16 i 

Kroksundet. Det er båtled under broa. Steinsfjorden er naturlig næringsrik og har en 

gjennomsnittsdybde på bare 10 meter. Forurensning i kombinasjon med begrenset 

gjennomstrømning av vann ved Kroksund har skapt utfordringer når det gjelder vannkvalitet i 

Steinsfjorden. En rekke større og mindre øyer, holmer og skjær ligger spredt rundt i 

Steinsfjorden. 

Langs Steinsfjorden og ved Kroksund er det et stort antall bolig- og fritidseiendommer som 

grenser til vannet. Det er stort press på strandlinja, med bygging av private båtbrygger, 

plattinger for utendørs opphold og lignende. Det er flere felles båtbrygger og badeplasser i 

området.  

Planavgrensning: 

Fra Elstangen til Åsa følger planavgreningen i hovedsak offentlig vei (E16 og Fv 156) dog 

ikke lengre inn fra vannkant enn 100 meter. 

Mellom Åsa og Steinsvika følger planavgrensningen 100-meters belte fra vannkant. 

I Steinsvika følger planavgrensningen dyrket mark. 

Fra Steinsvika til Vik følger planavgrensningen 100-metersbelte fra vannkant hvor det ikke 

foreligger reguleringsplaner, I regulerte områder følger planavgrensningen 15-metersbelte fra 

vannkant. 

Fra Vik til Kroksund følger planavgrensningen E16. 

Fra Kroksund til Rudstangen følger planavgrensningen 100-metersbelte fra vannkant. 

Planavgrensningen går i rettlinje på østsiden av Storøysundet fra Rudstangen til Vinterguten. 

Videre ligger planavgrensningen100 meter inn fra østre vannkant på Vinterguten, og rett sør 

for parkeringsområdet for båthavnen og følger deretter broen over til Elstangen.  

  

3.1 Ringerike kommune 

I Ringerike er størstedelen av planområdet avsatt til landbruk-, natur, og friområde i 

kommuneplanens arealdel, ved Åsatangen er det avsatt et friområde. I Åsa ligger det 

boligeiendommer, fritidseiendommer og småbruk helt ned til innsjøen. 

Innenfor LNF- område er det i en sone på 100m fra vassdraget generelt forbudt å iverksette 

nye bygge- og anleggstiltak. 
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Utsnitt fra Kommuneplan Ringerike 
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Ortofoto med plangrense, Ringerike Kommune.  
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3.2 Hole kommune 

I henhold til kommuneplan for Hole kommune består planområdet for en stor del av 

nåværende LNF, med enkelte unntak, særlig konsentrert rundt bebygde områder i Vik, 

Sundvollen og Steinåsen (Rudshøgda). LNF-områdene har noen frittliggendeboliger og 

fritidsbebyggelse, og noe landbruk. Tilstøtende områder er i hovedsak avsatt til 

utbyggingformål og LNF område.  

I Vik er arealene mot innsjøen avsatt til LNF- formål veiareal og parkering og friområde i 

dagens kommuneplan. Deler av LNF-området mellom E 16 og fjorden er bebygd av 

boliger/hytter og anlegg ifm. båtopplag.  

Ved Viksbukta i Steinsfjorden har Statoil en stor bensinstasjon med veikro. I nærheten 

ligger også en båtbrygge. Stasjonen benyttes mye av båtfolket. Også Essostasjonen på 

Sundvollen benyttes av båtfolket. På Garntangen sør i Steinsfjorden, mellom Vik og 

Sundvollen, ligger et gatekjøkken med stor omsetning for bilister og båtfolk. 

Gatekjøkkenet har et lite strandareal med en odde og flytebrygge. 

I Sundvollen er store deler av strandsonen tilgjengelig for allmennheten, avsatt til LNF og 

offentlig bebyggelse. Innenfor dette området finner man Sundvollstranda som er tilrettelagt 

for allmennheten. Noe dyrka mark innenfor LNF område. Sør for Sundvollen ligger det 

boliger mellom Tyrifjorden og E16, helt ned til fjorden. Langs denne strekningen er det 

avsatt område til LNF, friområde og næring. Næringsområde består av campingplass 

med bademuligheter for allmennheten.  

Sundvollen hotell er et kurs- og konferansehotell med overnattingskapasitet til 300 gjester. 

Hotellet ligger øst for E16 ved Sundvollen, og bruker opplevelser ved Tyrifjorden som del av 

sitt tilbud. Sundøya som ligger i Kroksund mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden er regulert til 

hotellvirksomhet. Rørvika Camping sør for Sundvollen har 100 plasser for campingvogner, 

badestrand, brygge og båtplasser. 

Fra Sundvollen til Vik ligger gang- sykkelveien helt inntil vannet, mer eller mindre hele 

strekningen. Det finnes enkelte områder med brygger og friområder nedenfor gang- 

sykkelveien.  

Mellom Viksbukta og Steinsvika er en stor del regulert til boligområde, også helt ned til 

vannet.  Området langs innsjøen består av svaberg og mer allment tilgjengelige områder. 

Kratt og oppsatte gjerder hindrer stedvis allmenn ferdsel. Det er markert en lokal turvei langs 

hele strandsonen. Høyenhallstranden er avsatt til friområde hvor det også er tilrettelagt for 

båtutsetting.  

I Hole kommune legges det opp til fremtidig utbygging i stor grad skal skje rundt Vik og 

Sundvollen. Konsentrasjon og fortetting av boligområder er en viktig strategi for å redusere 

klimautslipp. Begge stedene er nært tilknyttet strandområdene ved Steinsfjorden og 

Tyrifjorden. 
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Storøya er den største øya i Tyrifjorden og ligger fysisk sør for Sælabonn og sørvest for 

Kroksund i Hole kommune, Buskerud. Sundet mellom Storøya og Sælabonn kalles 

Storøysundet. Øya har forbindelse til Elstangen på Utstranda via flytebru, som har 

passasje for småbåttrafikken på fjorden. Veien over brua er forsynt med bom.  På øya 

ligger også Storøen gård, som i middelalderen ble sete for Hamarbispen vest i 

bispedømmet, og en 18-hulls golfbane som drives av Tyrifjord Golfklubb. Sørøst på øya 

er det et større hyttefelt.  

Storøya naturreservat, Vinterguten, (ca. 35 da) er i forslag til verneplan vernet som viktig 

lokaliteter for forståelse av Oslofeltets fossilførende bergarter. Vinterguten er et yndet 

badested og er sikret til friluftsformål. 

Ved broa mellom fastlandet og Storøya som utgjør søndre grense for vurderingsområdet 

ligger en småbåthavn. Det er også en mindre småbåthavn ved vegfyllingen øst for 

Kroksund. 
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Utsnitt fra Kommuneplan Hole 
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Ortofoto med plangrense – Hole kommune.  
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4 DAGENS SITUASJON OG PLANSTATUS I BERØRTE OMRÅDER 

4.1 Dagens arealbruk innenfor planområdet 

Deler av Tyrifjorden og spesielt Steinsfjorden har store brukerinteresser mht. rekreasjon. 

Mesteparten av boligområdene i Hole kommune ligger ved Vik / Steinsåsen og Sundvollen, 

og Steinsfjorden er et svært viktig nærområde for disse boligområdene. Rundt fjorden ligger 

også mange hytter som bruker fjorden aktivt. Steinsfjorden er også tiltrekkende for mange 

mennesker fra Hønefoss og Modumområdet i rekreasjonssammenheng.  

Det knytter seg store samferdselsinteresser til områder som kvalifiseres som 

vurderingsområde for vern. Det er igangsatt planprosesser for fremføring av ny E-16 

gjennom området. 

Steinsfjorden har tradisjon for å ha stor båttrafikk. I denne sammenheng er Steinsfjorden en 

rekreasjonsarena for innbyggere i både Hole og Ringerike. 

4.1.1 Kommuneplan Ringerike kommune 

Ringerike er en kommune med store arealer, hvor befolkningen er fordelt på byen Hønefoss 

og de mange tettstedene og bygdene i kommunen. Dette utbyggingsmønsteret er en viktig 

kvalitet ved en kommune av Ringerikes størrelse. Opprettholdelse og videreutvikling av 

lokalsamfunn i tettsteder og bygder er derfor et viktig element i planleggingen. I dette ligger 

det en målsetning om at det skal være tilgjengelige boligarealer i alle tettstedene i 

kommunen, samt nødvendige arealer for servicefunksjoner og næringsarealer der det er 

aktuelt.  

Ringerike kommune har en vedtatt kommuneplan med både samfunnsdel og arealdel fra 

august 2007. Målsettingen i kommuneplanperioden er blant annet å opprettholde 100-

metersbeltet langs vann og vassdrag og fortsette bærekraftig forvaltning av vassdragene. I 

Arealdelen av kommuneplan for Ringerike er det i Åsa- området åpnet for boligbygging i et 

avgrenset område sentralt i Åsa. Her er det i inneværende planperiode avsatt arealer til 21 

boenheter.  

 

Ved Vegård er det i ettertid vedtatt reguleringsplan for Tjyruhjellen nr. 346 med 3 boenheter 

(10 -3).  

I denne kommuneplanen er det ikke avsatt arealer til spredt bebyggelse, verken for hytter 

eller boliger. Eventuelle ønsker om å etablere boliger eller hytter eller fradele til slike formål 

utenfor områder avsatt som byggeområder vil måtte behandles som dispensasjonssaker 

etter §7 i plan- og bygningsloven. 
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4.1.2 Hole Kommune 

Kommuneplan for Hole kommune, vedtatt 02.02.09, revidert 19.05.10 i hht. 

meklingsprotokoll.  

 

De fleste byggeområder i gjeldene kommuneplan er regulert. Disse er stort sett utbygd eller 

under utbygging. Det er laget en del nye bestemmelser og retningslinjer i ny kommuneplan 

for å kunne ivareta de forhold som er vektlagt i planprosessen.  

Hole kommune har i sin kommuneplan byggeforbud i 100m belte til fjorden (LNF). Videre er 

det i retningslinjene satt et forbud mot anleggstiltak i en 15 meter sone fra strandlinje fra 

gjennomsnittlig flomvannstand.  Strandsonen og tilrettelegging for allmennhetens tilgang til 

denne er viktig. Et av satsingsområdene i kommuneplanperioden er å bruke de viktige natur- 

og kulturkvalitetene i kommunen og tilrettelegge for allmennheten.  Videre legges det opp til 

å tilrettelegge for flere områder for rekreasjon spesielt i tilknytning til vann. Dette bør også 

sees i sammenheng med at barn- og unge er et satsingsområde. 

I kommuneplanen ligger også en intensjon om å utarbeide en flerbruksplan for de viktigste 

vannområdene i Tyrifjorden som ligger i Hole kommune. 

Eksisterende kommuneplan for Hole Kommune viser i hovedtrekk LNF-områder, der visse 

LNF-områder domineres av friluftsliv og naturvern. Kommuneplanen viser også eksisterende 

boligområder, områder for næring, fremtidig kontorbebyggelse, eksisterende og fremtidig 

bebyggelse for offentlige formål, samt eksisterende friområder.  

 

 

4.2 Gjeldende planer og retningslinjer som er relevante for 

planarbeidet 

4.2.1 Nasjonale føringer 

Plan- og bygningsloven  

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.juni 2008.  

 

Denne kommunedelplanen forholder seg til bestemmelsene i den nye loven; i lovens kapitel 

4, 5, og 11, blir blant annet forholdet til planprosess og planinnhold i 

kommuneplan/kommunedelplan behandlet. Kommunedelplanen er utarbeidet som en 

interkommunal plan i samsvar med kapittel 9 i loven. 

Ramsar-konvensjonen 

Konvensjonen skal sikre våtmarker av internasjonal betydning, særlig som fuglehabitat og er 

en internasjonal avtale for bevaring og bærekraftig bruk av våtmarker. Formålet er å 

begrense tap av våtmarker og bremse det økende presset på våtmarksområder. 

Konvensjonen skal utbre kunnskapen om våtmarkenes økologiske betydning og deres 

betydning for forskning og rekreasjon.  
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Norge har gjennom ”Ramsar konvensjonen” forpliktet seg til å ta vare på viktige 

våtmarksverdier. Gjennom Stortingsproposisjoner og ny lov (Naturmangfoldloven) skal vi ta 

vare på det biologiske mangfoldet i det viktige våtmarksystemet.  Deler av nordre Tyrifjorden 

er innlemmet i Ramsar konvensjonen.  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.  

Kgl. res. 24 juni 2011 

 

Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging. 

Hensikten er å gjøre planleggingen mer målrettet og sikre at viktige nasjonale interesser blir 

ivaretatt. I forbindelse med denne planen er følgende tema særlig vesentlige; vassdrag, 

natur, friluftsliv og landskap.  

Lov om friluftslivet (friluftsloven).  

Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til 

ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en 

helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.  

Naturmangfoldloven  

Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 og Naturvernloven av 19. juni 

1970. 

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, nå og i fremtiden, også 

som grunnlag for samisk kultur.  

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag av 10. november 1994. 

Retningslinjene gjelder følgende deler av det enkelte verneobjekt avgrenset slik: 

 vassdragsbeltet, dvs. hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et område på inntil 100 

meters bredde langs sidene av disse, 

 andre deler av nedbørfeltet som det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen av 1. 

september 1989. 

I Plan- og bygningslovens § 2, tredje ledd presiseres barns rettigheter i planleggingen.  

Bestemmelsen om medvirkning er en selvstendig bestemmelse som viderefører 

informasjons- og medvirkningsbestemmelsene i tidligere lov, men som også styrker disse 

reglene på flere viktige punkter. Barns interesser i planleggingen skal ivaretas av den enkelte 

kommune i samarbeidet med tiltakshaver. 

Den europeiske lanskapskonvensjonen av 1. mars 2004. 

Formålet med den europeiske landskapskonvensjonen er å verne, forvalte og planlegge 

landskap og organisere europeisk samarbeid på disse områdene.  
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St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 

Vassdrag: Unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, 

fisk, kulturminner og kulturmiljø.  

Vannressursloven (Lov om vassdrag og grunnvann) av 24. november 2000. 

Loven har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og 

grunnvann.  

Forurensningsloven (Lov om vern mot forurensninger og om avfall) av 13. mars 1981. 

Loven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende 

forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall, og 

skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, 

går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 

Forurensningsforskriften av 1. juni 2004:  

Det skal i denne forskriften tas spesielt hensyn til § 22-6.  

§ 22-6. Tillatelse til mudring, dumping og plassering av materiale  

Fylkesmannen kan gi tillatelse til mudring, samt dumping som nevnt i § 22-4 første ledd bokstavene a til d, i sjø 

og vassdrag her i riket. Miljødirektoratet eller den departementet bemyndiger, kan gi tillatelse til dumping som 

nevnt i § 22-4 første ledd e i sjø og vassdrag her i riket, til plassering av materiale som nevnt i § 22-5, samt til 

mudring og dumping i norsk økonomisk sone. 

Søknad om tillatelse til mudring, dumping eller plassering av materiale skal inneholde de opplysninger som er 

nødvendig for å vurdere om tillatelse bør gis og hvilke vilkår som skal settes, herunder opplysninger om 

avfallet/materialet som skal dumpes/plasseres og om bunnforholdene på mudre- og/eller dumpestedet. 

Ved avgjørelse av søknaden skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt 

med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. 

Lov om laks og innlandsfisk mv. (Lakse- og innlandsfiskloven) av 15. mai 1992. 

Lovens formål er å sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres 

leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven 

og slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. Innenfor disse rammer skal loven gi 

grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning, til beste for 

rettighetshavere og fritidsfiskere. 

Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag av 15. november 2004. 

Med hjemmel i lov om laksefisk og innlandsfisk 

Edelkreps er en rødlistet art. Forvaltning og overvåkning av edelkreps i Steinsfjorden har 

derfor et viktig fokus både nasjonalt, regionalt og lokalt. Oppfølging skjer i regi av 

Fylkesmannen gjennom overvåking og forvaltning, og av lokale fiskeinteresser. For 

Steinsfjorden er det viktig at strandsonen med bunnarealer, er beskyttet mot inngrep da dette 

er den viktigeste biotopen for edelkreps. Biotopen bør derfor bevares og det bør ikke åpnes 

for inngrep som kan gi uheldige virkninger for arten. Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag gir i 

utgangspunktet en slik beskyttelse, gitt at det ikke gis dispensasjoner for søknader. 
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Vannforskriften av 15. desember 2006 

 

Vannforskriften er en implementering av EUs vanndirektiv og det norske lovverket og skal 

sikre en helhetlig beskyttelse, bærekraftig bruk og god økologisk tilstand i vannforekomstene 

gjennom regionale forvaltningsplaner. 

Steinsfjorden er en del av vannområdet Tyrifjorden som igjen er en del av Vest-Viken 

Vannregion. Kommunene Modum, Lier, Ringerike og Hole har igangsatt en prosess der 

vannområdet Tyrifjorden skal kartlegges og utarbeide en handlingsplan som er med å sikre 

vannkvaliteten i henhold til Vannforskriften. Pga. utfordringer med giftige blågrønnalger og 

viktighet av rekreasjon, er Steinsfjorden pekt ut som et spesielt viktig område i denne 

sammenheng. Overvåkningsprogrammer for oppfølging av kjemisk og økologisk vannkvalitet 

som tilfredsstiller Vannforskriftens krav, innarbeides som retningslinjer i kommunedelplanen. 

Det innarbeides i kommunedelplanen at overvåkningen av vannkvaliteten i planområdet 

følger Vannforskriftens krav til oppfølging. Buskerud Fylkeskommune er 

vannforvaltningsmyndighet i denne sammenheng. 

TEK 10: § 7-1. Generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger 

(1) Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra 

naturpåkjenninger.  

(2) Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og 

tilstøtende terreng ikke utsettes for fare for skade eller vesentlig ulempe som 

følge av tiltaket. 

Forskrift om fredning for Vinterguten naturreservat, Hole kommune, Buskerud 

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 er et område i Hole kommune, 

Buskerud fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 15. januar 1988, under betegnelsen 

Vinterguten naturreservat. Det fredede området berører gnr/bnr: 198/1 og dekker et areal på 

ca 30 daa. Formålet med fredningen er å verne en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets 

fossilførende bergarter. 

Forholdet til naturreservat Vinterguten skal fremgå av planforslaget. 

Forskrift om fredning for Braksøya naturreservat, Hole kommune, Buskerud 

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, er et område i Hole kommune, 

Buskerud fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 15. januar 1988, under betegnelsen 

Braksøya naturreservat. Det fredede området berører gnr/bnr: 235/8. Naturreservatet dekker 

et areal på ca 40 daa. Formålet med fredningen er å verne en viktig lokalitet for forståelse av 

Oslofeltets fossilførende bergarter med verneverdig kalkfuruskog. 

Forholdet til naturreservat Braksøya skal fremgå av planforslaget.  
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4.2.2 Regionale føringer 

Vannbruksplan for Tyrifjorden  

I 1995 ble det utarbeidet en vannbruksplan for Tyrifjorden. Denne har status som en 

fylkesdelplan.  

 

4.2.3 Kommunale føringer 

Kommuneplanene for Ringerike og Hole kommuner. 

Se kapittel 4.   

Ringerike kommune 

Vedtatt kommunal planstrategi for Ringerike 20.06. 2013 

Legger føringer for revisjon av kommuneplanen fra 2007 - 2019 

Fastsatt revisjon av kommuneplanen for Ringerike 20.06 2013 

Her skal hele kommuneplanen fra 2007 revideres med unntak av kommunedelplan for 

Ådalsfjella som ble revidert og vedtatt i 2011. 

Hovedplan for avløp i Ringerike kommune. 

I nylig vedtatt Hovedplan for avløp for Ringerike kommune betraktes Åsa som et eget rense-

distrikt med sine lokale, naturbaserte renseanlegg (KUR- anlegg). Av 210 husstander som 

var planlagt sanert er ca. 150 hus samt en skole, en barnehage pluss flere fritidseiendommer 

tilkoblet lokale renseanlegg. 

Det gjøres nå vurderinger av KUR-anleggenes framtid, ut fra nye data knyttet til 

renseeffekten på anleggene, for å komme fram til en mest mulig optimal renseløsning i 

Steinsfjordens nedbørfelt. 

Landbruksplan for Ringerike, vedtatt 27. juni 2005, i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning. 

Ringerike er en betydelig jordbrukskommune, med ca. 70.000 dekar fulldyrket jord og 350 

bønder på hel- eller deltid. Landbruksplan for Ringerike ble vedtatt 27. juni 2005 og skal 

fungere som et styringsverktøy for videre positiv utvikling av en levedyktig næring. Planen 

har som hovedformål å sikre produksjonsressursene, og miljøet på en best mulig måte for 

fremtidige generasjoner. Den skal også ta vare på flest mulig arbeidsplasser knyttet til 

landbruket i Ringerike, primært og sekundært, samt produsere størst mulig mengde av 

høyest mulig kvalitet av det markedet har behov for, basert på kommunens naturgitte 

forutsettinger. 
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Hole kommune 

Planstrategi 2012-2016 Hole kommune 

Planstrategi 2012-2016 for Hole kommune ble vedtatt 5. november 2012 og har som formål å 

«løfte blikket» og sette fokus på hva som er viktig for å få til en ønsket utvikling for 

kommunen. Den skal legge føringer for hvilke områder det er viktig å følge opp gjennom 

kommuneplanrevisjon eller andre prosesser. 

Kommunedelplaner for Vik og Sundvollen. 

Hole kommune har startet arbeidet med områdeplan for både Vik og Sundvollen. 

Steinsfjorden og Kroksund vil i denne sammenheng ha stor betydning for stedsutviklingen. 

Planene bør bl.a signalisere og synliggjøre ulike hensynssoner, bl a hensyn til flom, etter 

NVE´s regelverk knyttet til flomfare. 

Strategiplan for opprydding i spredt avløp Hole kommune, datert 15.02.11 

Hole kommune utarbeidet en strategiplan i forbindelse med opprydding i avløpsanlegg i 

spredt bebyggelse. Det tas utgangspunkt i at det skal ryddes opp i 75 anlegg årlig. Disse skal 

da enten oppgraderes som privat anlegg eller knyttes til kommunalt avløpsanlegg. Det tas 

sikte på å bygge eventuelle nye kommunale anlegg samtidig med oppgradering av private 

anlegg i samme tiltakssone. I forbindelse med oppryddingsarbeidet er kommunen delt inn i 

hensiktsmessige tiltakssoner. Steinsfjorden er prioritert som tiltakssone. 

 

4.3 Gjeldende reguleringsplaner som grenser til planområdet 

4.3.1 Hole 

Plannr. Område Formål Vedtatt 

201002 Strandveien 21 Boligbebyggelse, naturformål, vern av 

kulturminner 

1.2.2010 

200705 Nedre Rudshøgda nord Frittliggende småhusbebyggelse, tett 

småhusbebyggelse, badeplass/båtutsetting, 

felles lekeplass, friluftsområde, 

friluftsområde i vann 

20.9.2007 

201207 Nedre Rudshøgda syd Frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert 

småhusbebyggelse, felles lekeareal for barn, 

friluftsområde 

4.2.2008 

199102 Vik m/E68 

Hovedrasteanlegg 

Forretninger kontor mv. offentlige bygninger 

mv. vegserviceanlegg, brygge, badeplass, 

friluftsområde i sjøen 

29.4.1991 

198403 Kroksund 1 Boliger, offentlige bygninger, 

jordbruk/skogbruk, park/turvei/lekeplass 

16.4.1984 

200803 190/50 Kroksund Boliger, turveg, friluftsområde, felles 

lek/grønt 

10.3.2008 

200002 Hole Bo- og rehab Offentlig bebyggelse 

sykehjem/omsorgsboliger, frittliggende 

småhusbebyggelse 

9.10.2000 
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200602 Ødegårdsstranda Frittliggende småhusbebyggelse, 

friluftsområde, felles lekeplass for barn 

6.2.2006 

199202 Storøen Serviceområde, hytter, 

jordbruk/skogbruk/leskog, friluftsområde, 

verneverdig bebyggelse, naturreservat 

26.6.1992 

198801 Elstangen hotel Hotell mm. 19.12.1988 

200606 E16 Tyriheim Kjøreveg, gang- og sykkelveg, fortau, annen 

veggrunn, landbruk 

19.10.2006 

200603 Sundøya Hotell med tilhørende anlegg, friluftsområde 

i vann, privat båthavn 

3.4.2006 

198301 Sundvollen sentrum Boliger, forretninger kontor mv. Offentlige 

bygninger, landbruk, park/gangsti/lek 

5.9.1983 

200903 Sundvollstranda Offentlig bebyggelse, friområde, 

friluftsområde i vann 

16.3.2009 

00703 Del av Sundvollen 

sentrum 

Kombinerte formål: 

bolig/forretning/kontor/allmennyttig 

formål/hotell/bevertning, hotell med 

tilhørende anlegg, jordbruk, friområde i sjø- 

og vassdrag 

25.6.2007 

201105 Del av B7 Nedre 

Rudshøgda Syd 

Boligbebyggelse – 

frittliggendesmåhusbebyggelse  

20.08.2012 

200704 Tangen Boliger 21.08.2007 

199303 Storøen Båthavn og 

parkering 

Båthavn/-opplag, parkering, friluftsområde 

mm. 

22.11.93 

 

4.3.2 Ringerike 

Plannr. Område Formål Vedtatt 

346-01 Tjyruhjellen Frittliggende småhusbebyggelse, lekeplass, 

friluftsformål  

9.1.2013 

325 Grenda i Åsa Frittliggende småhusbebyggelse, 

jordbruk/skogbruk, jordrenseanlegg, felles 

lekeplass for barn, felles grøntanlegg 

23.4.2009 

245-02 SMÅBRÅTEN-

JOHNSRUD 

Frittliggende boliger, område for 

fritidsbebyggelse, jordbruk/skogbruk, 

jordrenseanlegg, felles lekeområde for barn 

2.5.2005 
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4.4 Pågående planprosesser 

4.4.1 Verneplan for Tyrifjorden 

 
Fylkesmannen i Buskerud fikk i 2007 i oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning å 

utarbeide en verneplan for våtmarksområder og hekkelokaliteter for sjøfugler og andre 

vannfugler i og ved Tyrifjorden.  Tyrifjorden er Norges femte største innsjø i utstrekning og 

ligger sentralt på Østlandet med flere tettsteder og tre kommunesentre inntil. 

Våtmarksområdene i og rundt fjorden har store verneverdier knyttet til fugl, dyreliv og 

vegetasjon generelt. Fra før er det vernet fem mindre våtmarksreservater i Nordre 

Tyrifjorden. Disse er tatt inn i Ramsar-konvensjonen over områder med internasjonal verdi. 

Steinsfjorden som ligger i Hole og Ringerike kommuner, utgjør Tyrifjordens nordøstre del. 

Dette verneforslaget var våren 2011 på høring til grunneiere, lokale, regionale og sentrale 

høringsinstanser. Verneforslaget omfatter 19 delområder, hvorav åtte naturreservater, to 

store biotopvernområder og ni små biotopvernområder (hekkeholmer). Hovedvekten i 

arbeidet er i de nordre delene av fjorden. Verneplanen omfatter hele Tyrifjorden, inkludert 

Nordfjorden, Steinsfjorden, Holsfjorden og Bergsjøen, samt nærliggende områder. 

Et av målene i verneplanen for Tyrifjorden er å verne det ypperste av norsk 

vassdragsnatur og våtmarker. Det er viktig å verne våtmarker som har økologiske 

nøkkelfunksjoner, våtmarker som er leveområder for truede og sjeldne arter og 

våtmarker som sikrer et representativt utvalg av naturtyper for kommende generasjoner. 

Mange av disse har også internasjonal verdi.  

En av grunnene til utarbeidelse av verneplan for Tyrifjorden er å se hele våtmarkssystemet i 

en sammenheng. Steinsfjorden vurderes som en del av dette. I forbindelse med utarbeidelse 

av utkast til vurderingsområde til vern, er det gjort kartlegginger som vil ha betydning for 

utarbeidelse av kommunedelplan. 

Planen venter per dags dato på behandling i Miljøverndepartementet.  

4.4.2 Aksjon Steinsfjorden (handlingsplan)  

Gjennom over 10 år har det vært et samarbeid mellom Ringerike- og Hole kommune med å 

bedre vannkvaliteten i Steinsfjorden. Det er utarbeidet en handlingsplan som i stor grad er 

utført. Handlingsplanen har i stor grad gått ut på å gjøre tiltak som reduserer fosfor innholdet. 

I grove trekk definerte man 4 viktige årsaker til økt fosforinnhold: 

1: utslipp fra landbruk 

2: utslipp fra hus og hytter 

3: redusert vannutskiftning pga. vegfyllinger ved Kroksund. 

4: kraftig reduksjon av vannutskiftingen i Steinsfjorden som følge av vannkraftreguleringer i 

Tyrifjordens nedbørfelt siden 1950.  
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Det er bygget 10 fangdammer rundt Steinsfjordens vestside for å redusere utslipp fra 

landbruket. Videre er det gjennomført et prosjekt med biologisk rensing av utslipp fra 

husstander rundt fjorden (kloakk uten rør KUR), som i disse dager vurderes i forhold til 

framtidig vedlikehold og renseeffekt. Fjerning av vegfyllinger i Kroksundet som er statens 

bidrag til ”dugnaden” er ikke utført. Ut fra behovet for å øke vannutskiftingen fortsettes 

arbeidet med å bedre vannutskiftingen ved hjelp av et endret reguleringsreglement for 

Tyrifjorden i samarbeid med regulantforeninger og kraftprodusenter. Steinsfjorden utvalget 

består av en valgt styringsgruppe der blant annet ordførerne i Ringerike og Hole er med. 

Styringsgruppa er gitt et mandat av kommunestyrene. Ved behandling av første utgave av 

planprogrammet ble Aksjon Steinsfjorden endret til Steinsfjordenutvalget, og gitt mandat til å 

være styringsgruppe for kommunedelplanen.  

Reguleringsplan Vannutskifting Steinfjorden  

Forholdet til Reguleringsplan Vannutskifting Steinfjorden (bru og mudring i Kroksund) skal 

framgå av planforslaget. Dette tiltaket er ikke omtalt i forslag til ny NTP 2014-23. 

Reguleringsplanen ble påklaget til Fylkesmannen og sendt tilbake for ny behandling i 2009 

på bakgrunn av manglende utredninger av fuglelivet. Som en følge av at det ikke har blitt 

avsatt penger til dette prosjektet i nasjonal transportplan har ikke Statens vegvesen gått 

videre med disse utredningene.  

Gjennom planprosessen vil det bli forsøkt avklart om man skal gå videre med 

reguleringsplan for vannutskiftning i Steinsfjorden. 

Overvåking av Steinsfjorden mht. giftige blågrønnalger 

Norsk Institutt for Vannforskning NIVA har i oppdrag fra Ringerike- og Hole kommune utført 

overvåking av vannkvaliteten i Steinsfjorden mht. giftige blågrønnalger i mer enn 10 år. Det 

er også utført forskningsoppgaver i Steinsfjorden på dette området. NIVA sitter derfor på et 

stort statistisk materiell som har betydning for videre overvåking og eventuelle tiltak i fjorden. 

Utslipp av avløpsvann fra spredt bebyggelse  

Ringerike- og Hole kommune har samarbeidet om lokal forskrift for utslipp. Denne forskriften 

har spesifikke utslippskrav for Steinsfjorden Steinsfjorden er mer sårbar enn 

vannforekomster med større vannutskifting. Steinsfjorden utvalget har anbefalt å vurdere å 

pumpe avløpsvannet ut av Steinsfjordens nedbørfelt, til Hole renseanlegg eller Monserud 

renseanlegg. Det vil på sikt utarbeides handlingsplan for av-kloakkering av hytter og hus 

rundt fjorden.  

Planarbeid for ny E-16  

E-16 mellom Sandvika og Hønefoss passerer forbi Kroksund, og følger langs bredden av 

Steinsfjorden forbi Vikbukta. Vikbukta ble fylt ut for å gi plass til E16. I Nasjonal 

transportplan for 2010-2019, kapittel 10.4.6.1 Riksveginvesteringer, sies det om E16: 

”Den gjenværende strekningen mellom Skaret og Hønefoss har svært variabel standard. 

Det foreligger ingen konkrete planer for utbygging av denne strekningen. Regjeringen 

legger derfor opp til at det i løpet av perioden 2010-2013 blir utarbeidet planer for 

strekningen og at finansieringsløsninger blir vurdert i dialog med lokale myndigheter.” 
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Pågående arbeid med ny E16 vil kunne påvirke kommunedelplan for Steinsfjorden og 

Kroksund. Både med en ny hovedvei utenom Vik, men også med løsninger som innebærer 

trafikk på dagens E 16 trase vil trafikkbelastningen være av betydning for planområdet.  

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, 2013- 2019, Hole kommune 

Merknadsbehandlingen er avsluttet, og planen skal vedtas av kommunestyres i desember 

2013. 

Revisjon av kommuneplanen for Ringerike 

Revisjonsarbeidet er startet opp etter fastsatt planprogram og følger framdriftsplanen i 

planprogrammet. (se evt. kommunens hjemmeside for detaljer).  
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5 KOMMUNEDELPLANENS HENSIKT OG INNHOLD 

Kommunedelplanens hensikt er å fastlegge rammene for en aktiv forvaltning av Kroksund-

området og deler av Steinsfjorden som ikke er foreslått vernet etter naturmangfoldloven. Det 

er bestemmelser om bruk og vern i plan- og bygningsloven som vil komme til anvendelse, 

samt at rammene for arealbruken innenfor planområdet vil bli fastlagt i arealkart og 

bestemmelser.  

Gjennom planprosessen skal en også vurdere behovet for utarbeidelse av temakart for de 

forhold som ikke kan behandles etter Plan- og bygningsloven (se kap. 5.3). 

5.1 Tiltak og temaer som planen skal omhandle 

Kommunedelplanen vil fastlegge arealbruken innenfor planområdet. Arealbruken er knyttet til 

både allmenne og private behov. Nedenfor følger en opplisting over aktuelle tiltak og temaer 

for allmenheten som det forutsettes at planforslaget tar stilling til: 

 Bryggeanlegg for allmennheten 

 Turstier 

 Badestrender 

 Tilgjengelighet i strandsonen 

 Universell utforming 

 Ivaretakelse av naturverdier 

 Overføringsledninger for kloakk og annen infrastruktur 

 Avklare status for reguleringsplan for vannutskiftning Steinsfjorden 

 Behov for juridiske fastsettinger og retningslinjer for forvaltning av planområdet 

Opplistingen over er ikke uttømmende. Det vil kunne komme inn ytterligere temaer og tiltak 

under planprosessen som følge av innspill fra berørte parter; grunneiere, lag- og foreninger 

og interesseorganisasjoner. Slike innspill er det naturlig at det gjennom planprosessen blir 

tatt opp til vurdering og tatt hensyn til i den grad de er i tråd med kommunedelplanens mål. 

Det er også aktuelt å gjennomføre utredning av hvilken påvirkning arealdisponeringene i 

planen vil ha på landskap og strandsonen, samt landbrukets påvirkning på planområdet. 

Gjennom planprosessen skal en også vurdere om det er behov for ytterligere 

temautredninger med tilhørende handlingsplaner, samt om det skal stilles krav om 

reguleringsplan for konkrete områder for å sikre viktige naturverdier. 
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5.2 Særlige sårbare områder 

Fugleliv og våtmarkene, samt truede og sårbare planter på land, må tillegges avgjørende 

vekt ved utarbeidelse av kommunedelplanen.  

 

Temakart biologisk mangfold, Nordre Tyrifjorden, Forslag til verneplan for Tyrifjorden.  
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5.3 Aktuelle tema som skal behandles i hht. annet lovverk  

Under følger enkelte tema som ikke kan gis rettslige bestemmelser etter plan – og 

bygningsloven.  

5.3.1 Fiske/jakt 

FOR 2003-03-14 nr 382: Forskrift for fiske i Tyrifjorden, Steinsfjorden, Storelva, Randselva til 

Viul, Sokna til Sørgefoss, Drammenselva til Bergsjø, Hole, Lier, Modum og Ringerike, 

Buskerud. 

http://lovdata.no/for/lf/fv/xv-20030314-0382.html  

FOR 2001-05-04 nr 487: Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, 

Drammen, Kongsberg, Hole, Hemsedal, Ål, Sigdal, Krødsherad, Flesberg og Rollag 

kommuner, Buskerud. 

http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010504-0487.html 

5.3.2 Vassdragsregulering 

Styres av Vannbruksplan for Tyrifjorden.  

5.3.3 Vannkvalitet 

Reguleres i henhold til:  

 Forskrifter om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole og Ringerike 

kommuner. 

 VA-norm for Hole kommune.  

Denne normen inneholder tekniske krav som en nødvendighet for å sikre god teknisk 

kvalitet med hensyn til overordnet målsetting i planer og rutiner når kommunen skal 

eie, drive og vedlikeholde anlegget. 

 Forvaltningsplan for Vestviken vannregion.  

 Handlingsplan, Aksjon Steinsfjorden 

 NIVA, overvåkningsprogram 

5.3.4 Motorferdsel 

Ringerike og Hole har vedtatt lokal forskrift knyttet til motorferdsel i utmark og vassdrag. 

Kommunedelplanen kan eventuelt henvise til disse.  

Forslag til kommunedelplan kan dog legges til grunn for revisjon av kommunens forskrifter 

om motorferdsel.  Sårbare og verdifulle naturområder skjermes mot uønsket eller skadelig 

motorferdsel. 

FOR 2000-06-05 nr 601:Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Hole 

kommune, Buskerud. http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20000605-0601.html  

FOR-2001-05-31-745: Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Ringerike 

kommune, Buskerud  http://lovdata.no/for/lf/mv/mv-20010531-0745.html 
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5.3.5 Edelkreps 

Edelkreps er en rødlistet art, med fokus nasjonalt, regionalt og lokalt. Man må ivareta 

biotopen og ikke åpne for inngrep som kan gi uheldige virkninger for arten. Vannressursloven 

og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag gir slik beskyttelse.  

Forskrift om fredning og fangst av ferskvannskreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden, Hole, 

Ringerike, Modum og Lier kommuner, Buskerud 

http://lovdata.no/for/lf/fv/fv-20110513-0794.html 

5.3.6 Vasspest og mort 

Forekomsten av svartelistede arter innenfor planområdet behandles i forvaltningsplan 

Vestviken Vannregion og handlingsplan for Aksjon Steinsfjorden.  

5.3.7 Forurensing 

Overvåking av Steinsfjorden vil inngå som del av vannområde Tyrifjordens overvåkingsplan 

som skal utarbeides i regi av Fylkesmannen, Vannregionmyndigheten og Vannområdet 

Miljømålene utarbeides i regi av Vannområdeutvalgene. Fastsetting av miljømål og krav til 

overvåking avklares gjennom disse prosessene og IKKE som en del av arbeidet med 

kommunedelplanen. Konklusjonen kan eventuelt innarbeides hvis den kommer i tide. 
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6 FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM 

I arbeidet med konsekvensutredningen til kommunedelplanene, er det viktig å legge vekt på 

problemstillinger som er relevant for planen og er viktige som beslutningsstøtte. 

Konsekvensene av tiltaket skal vurderes opp mot 0-alternativet som er tilsvarende dagens 

situasjon uten gjennomføring av tiltak.  

Det forutsettes at metoden i Statens vegvesens håndbok 140 legges til grunn for 

vurderingene av både prissatte konsekvenser og ikke prissatte konsekvensene i den grad de 

passer. For hvert tema beskrives og vurderes verdiene i området, omfang og konsekvens av 

tiltaket og mulige avbøtende tiltak presenteres.  

Erfaringsmessig kan det bli behov for supplerende registreringer og konsekvensutredninger i 

forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner innenfor kommunedelplanenes område. 

Konsekvensene av planen skal sammenfattes og det skal gjøres vurdering av de samlede 

virkningene av planen (jfr. § 10 naturmangfoldloven ang samlet virkning). 

Konsekvensutredningen skal synliggjøre hvordan nasjonal miljøpolitikk og overordna føringer 

er fulgt opp og ivaretatt i planforslaget. 

 

6.1 Prissatte konsekvenser 

Prissatte konsekvenser er konsekvenser som er målbare.  

6.1.1 Trafikksikkerhet 

Situasjonen skal beskrives mht trafikksikkerhet. Det skal redegjøres for konsekvensene av 

planforslaget. Forslag til avbøtende tiltak for å sikre trygg ferdsel på vegnettet.  

6.1.2 Trafikk og framkommelighet   

Trafikksituasjonen skal beskrives mht kapasitet og fremkommelighet for gang/sykkeltrafikk, 

kollektivtrafikk, og ordinær trafikk, samt parkering, atkomster samt forholdet til eksisterende 

og ny E16. Det skal redegjøres for konsekvensene av planforslaget. Forslag til avbøtende 

tiltak for å sikre framkommelighet og kapasitet i vegnettet skal beskrives.  

 

6.2 Ikke prissatte konsekvenser 

Metode 

Metoden i Statens vegvesens håndbok 140, kap 6 legges til grunn i den grad det er 

hensiktsmessig sett i forhold til relevans for hvert enkelt utredningstema. Tre begreper står 

sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke prissatte konsekvenser; verdi, omfang 

og konsekvens. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 

utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtemaet. Verdi rangeres på en tre-delt 
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skala med skriftlig begrunnelse. Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket 

antas å medføre for de ulike miljøene eller områdene, og graden av denne endringen. 

Omfang rangeres på en fem-delt skala med skriftlig begrunnelse. Med konsekvens menes de 

fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre for et fagtema, vurdert med utgangspunkt i 

hvilke verdier som berøres i hvor stort omfang. 

Konsekvenser rangeres på en syv-delt skala med skriftlig begrunnelse. Det skal redegjøres 

for situasjonen i 0-alternativet og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for vurderingene. 

Vurderingene av omfang og konsekvens skal relateres til om situasjonen blir dårligere eller 

bedre i forhold til referansesituasjonen. Ved vurdering av verdi skal det tas utgangspunkt i 

vedtatte planer. Det skal utarbeides kart der områdenes verdi framgår. 

6.2.1 Landskap 

Det skal gjøres en verdivurdering av landskapet i randsonen, samt vurdere hvilke 

konsekvenser planen og de arealdisposisjoner den fastlegger har for landskapsverdiene.  

Tiltakets virkning mht. gradvis forvitring eller nedbygging av landskap, økosystemer, 

naturtyper og arter. Konsekvenser for landskapet belyses utfra en helhetsvurdering.  

6.2.2 Friluftsliv 

Konsekvensene av økt friluftsliv som følge av økt tilgjengelighet og økt utbygging i 

influensområdet skal beskrives. Eventuelle foreslåtte tiltak mht. begrenset/tilrettelagt 

kanalisering av ferdsel skal redegjøres for. Avbøtende tiltak skal beskrives. 

6.2.3 Landbruk 

Konsekvensene av landbruksvirksomheten med hensyn til gjengroing og avrenning skal 

beskrives, og eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives.  

6.2.4 Naturmiljø (flora/fauna) 

Konsekvensene av planen beskrives for:  

 Kantvegetasjon.  

 Våtmarksområdene og de miljøfaglige temaer knyttet til disse.  

Det skal i tillegg redegjøres konkret for hvordan prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven 

er vurdert og fulgt opp.  

6.2.5 Nyere tids kulturminner 

Det skal gjøres en kartlegging av registrerte nyere tids kulturminner på bakgrunn av tidligere 

registreringer, samt en overordnet befaring i planområdet. Konsekvensene av planen og de 

arealdisponeringer den fastlegger har for nyere tids kulturminner, skal vurderes. Avbøtende 

tiltak skal beskrives. 
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6.2.6 Automatisk fredete kulturminner 

Det skal gjøres en kartlegging av automatisk fredete kulturminner på bakgrunn av tidligere 

registreringer. Konsekvensene planen og de arealdisponeringer den fastlegger har for 

automatisk fredete kulturminner skal vurderes. Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives. 

6.2.7 Utbyggingsmønster 

Det er i følge kommuneplanen og vedtatt klima- og energiplan en strategisk målsetting å 

bidra til at veksten i hovedsak skjer i tettstedene Vik og Sundvollen. Begge stedene er nært 

tilknyttet strandområdene ved Steinsfjorden og Kroksund. 

Åsa er ei lita grend med landbruk og hovedsakelig spredt boligbygging. Fjorden og 

tilgjengeligheten til fjorden er viktige verdier som er med på å gi bygda identitet. Det er åpnet 

for noe mer boligbygging i Åsa. 

For alle tre områder vil det være aktuelt å øke tilgjengeligheten til Steinsfjorden. 

Konsekvensene som følge av endret arealbruk i strandsonen skal utredes.  Avbøtende tiltak 

skal beskrives.  

6.2.8 Strandsonen 

Konsekvenser av planen mht. endret arealbruk i forhold til tilgjengelighet og vern i 

strandsonen. Avbøtende tiltak skal beskrives.  

6.2.9 Universell utforming 

Det skal redegjøres for tiltak som forutsettes innarbeidet i planforslaget. Eventuelle tiltak må 

samordnes med foreslåtte verneområder/naturverdier. Avbøtende tiltak skal beskrives. 

6.2.10 ROS-analyse 

Det skal gjennomføres en ROS-analyse i henhold til Rundskriv T-5/95. Her vil tema som 

samfunnssikkerhet, beredskap og naturfare m.fl. vurderes. Det skal gjennomføres et ROS-

seminar der relevante parter deltar for drøfting av forhold knyttet til samfunnssikkerhet, 

beredskap og naturfare. 

6.2.11 Kraft og rørledninger 

Det skal redegjøres for eksisterende infrastruktur og planlagt ny infrastruktur. Konsekvenser 

av foreslått ny infrastruktur skal beskrives og vilkår for bygging av ny infrastruktur innenfor 

planområdet skal fastsettes. Avbøtende tiltak skal beskrives.  

6.2.12 Juridiske forhold 

Kommunen må ta stilling til hvilke tema og forhold som kan fastsettes juridisk og hva som 

skal være retningslinjer.  
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7 INFORMASJON, SAMARBEID OG MEDVIRKNING 

Allmennheten og berørte vil bli sikret informasjon først og fremst gjennom varsling og 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning.  

Kommunene ønsker en åpen prosess der alle interessenter inkludert Fylkesmannen i 

Buskerud skal kunne delta i planprosessen. Det vil derfor bli avholdt åpne informasjonsmøter 

under høringsperiodene og involvering av aktuelle lag og organisasjoner. Behovet for 

informasjon vil bli vurdert fortløpende.  

Kommunikasjonsplan 

Kommunenes hjemmeside oppdateres jevnlig 

Informasjonsmateriell utarbeides i forhold til utviklingen av prosjektet og 

etter behov 

Møtevirksomhet avholdes med tanke på medvirkning med 

interessenter etter behov; åpne folkemøter, vel og 

andre organisasjoner, media 

 

7.1 Oppsummering av innkomne merknader i forbindelse med 

offentlig ettersyn av tidligere planprogram 

Det tidligere planprogrammet ble sendt på offentlig ettersyn under 2011/2012 av Hole- og 

Ringerike kommune. I forbindelse med høringsperioden, innkom uttalelser fra følgende 

parter: 

1.  Fylkesmannen i Buskerud, brev datert 26.09.2012 

2.  Statens Vegvesen, brev datert 26.09.2012 

3. Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 08.10.2012 

4. Jernbaneverket, brev datert 28.08.2012 

5  Norsk Ornitologisk Forening Lokallag v/Viggo Ree, brev datert 10.09.2012 

6 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, brev datert 17.09.2012. 

 

Hovedpunktene fra uttalelsene er referert nedenfor med påfølgende kommentarer. 

Uttalelsene i sin helhet følger som eget vedlegg. 

Side 156 av 473



37 
 

 

Asplan Viak AS 

Ringerike kommune og Hole kommune 

Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund 

Planprogram  

 

 

1. Fylkesmannen i Buskerud, brev datert 26.09.2012. 

 

Innehold - hovedpunkter 

Nasjonale og internasjonale føringer og regelverk må legges til grunn for arbeidet, og 

tas med i planprogrammet.  

 

- Det savnes en klar målformulering med arbeidet.  

- Planprogrammet bør være mer konkret med hensyn til å klargjøre eksisterende 

kunnskap og peke på tema der det eventuelt er behov for nye utredninger. 

Fylkesmannen ber også om at planprogrammet i enda større grad tydeliggjør hvilke 

tema som skal konsekvensutredes. 

- Konsekvensene må utredes spesielt der det foreslås arealbruksendringer. De må 

også sammenfattes og det må bli gjort vurderinger av de samlete virkningene av 

planen. 

- Fylkesmannen viser til lovkommentaren til plandelen for plan- og bygningsloven (krav 

til reguleringsplan) og mener at kommunen må i det videre arbeid ta stilling til hvilke 

tema og forhold som kan fastsettes juridisk og hva som er best egnet som 

retningslinjer. Det må også gjøres vurderinger av om eventuelle spesielt verdifulle 

lokaliteter i tilstrekkelig grad ivaretas i kommunedelplanen. 

- I planprogrammet må det spesielt bli nevnt at det skal redegjøres konkret for hvordan 

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

- Fuglelivet og våtmarkene var et sentralt utgangspunkt for verneplanarbeidet for 

Tyrifjorden, og temaet må legges avgjørende vekt ved utarbeidelsen av 

kommunedelplanen. 

- Arbeidet med kommunedelplanen må ivareta hensynet til edelkrepsen ved å ivareta 

biotopen og ikke åpne for inngrep som kan gi uheldige virkninger for arten. 

- Fylkesmannen ber om at landskap tas inn i planprogrammet som et tema som skal 

tas med i planarbeidet.  

- Fylkesmannen anbefaler at Hole og Ringerike primært bruker sine lokale forskrifter 

om motorferdsel for å regulere motorferdselen. Kommunedelplanen kan henvise til 

forskriftene. 

- Fylkesmannen anser at en viktig del av kommunedelplanarbeidet må være å 

begrense mulighetene for nye brygger og båtopplag. Eventuelle fellesbrygger kan 

imidlertid vurderes. 

- Det bør vurderes om serviceanlegg for båter og muligheter for mudring for å lette 

tilgangen med båt til eksisterende brygger bør tas inn som aktuelle tema i 

planarbeidet.  

- Fylkesmannen påpeker at tema som fiske, jakt og vassdragsregulering er tema som 

det ikke kan gis rettslige bestemmelser om etter plan- og bygningsloven.  

- Endring av vassdragsregulering og tappereglement er heller ikke forhold som kan 

fastsettes juridisk i en kommunedelplan.  

- Fylkesmannen anbefaler at fastsetting av miljømål og krav til overvåking av i 

forbindelse med forurensning og vannkvalitet avklares gjennom andre prosesser enn 

kommunedelplanen.  
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- Det anbefales at kommunedelplanarbeidet sikrer mulighet til å skjøtte viktige 

historiske og biologiske arealer som kan miste sin verdi på grunn av gjengroing.  

Kommentar: 

Samtlige synspunkter fra Fylkesmannen er innarbeidet i forslag til revidert 

planprogram. 

 

2. Statens vegvesen, brev datert 26.09.2012 

- Tilrettelegging for bruk av fritids-/nærområder innebærer økt transportbehov på det 

offentlige vegnettet. Tiltak for å sikre trygg ferdsel på dette vegnettet må inngå i 

planen og være sikret gjennomført med rekkefølgekrav. Tilrettelegging for gående og 

syklende, samt bruk av kollektivtransport må vurderes. Det forutsettes at parkering 

skjer utenfor vegbane og at adkomster utformes/utbedres i tråd med vegnormalene. 

- Trafikksikkerhet er viktig ved kommunal planlegging. Statens vegvesen ber om at 

dette tas inn som et gjennomgående tema på alle nivåer og områder. 

- Forholdet til ny og eksisterende E-16 forutsattes ivaretatt i planarbeidet. 

- Eksisterende E-16 vil, i tråd med gjeldende fylkesdelplan for avkjørsler og 

byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud, fortsatt være underlagt en streng 

holdning. 

- Eventuelle konsekvenser for sommer- og vintervedlikehold av riks- og fylkesvegnettet 

må fremgå. Det forutsettes at framtidig vedlikehold og drift kan skje innenfor normale 

rammer.  

- Hole kommune – kommunedelplan for Steinsfjorden – forslag til planprogram har ikke 

vært oversendt Statens vegvesen for uttale ved offentlig ettersyn. 

Kommentar:  

Samtlige synspunkter fra Statens vegvesen skal tas hensyn til i kommende 

planarbeid der det er aktuelt. Revidert planprogram skal sendes ut på ny offentlig 

høring til berørte myndigheter. Statens vegvesen får da en ny mulighet å komme med 

innspill til planarbeidet. 

 

3. NVE, brev datert 08.10.2012 

NVEs innspill til oppstart og planprogram for kommunedelplan for Steinsfjorden er 

delt i to temaer, vassdrag og naturfare. 

- Vassdrag 

NVE mener det er positivt at Hole og Ringerike kommuner skal utarbeide en felles 

kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Vassdragenes flerbruksverdi bør 

komme frem i planen, bl.a. vassdragenes verdi som landskapselement og ressurs for 

rekreasjon og friluftsliv, biologisk mangfold, vannforsyning og energiproduksjon m.m. 

NVE mener at god avstand til vassdragene er den beste måten å ivareta sikkerheten 

og naturmiljøet på. Derfor anbefaler NVE at kommunen bruker arealbrukskategorien 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, jf. PBL § 11-7 nr. 6 til å merke alle vann, elver og 

bekker inkludert kantsoner. 
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- Naturfare 

NVE viser til at samfunnssikkerhet og naturfare er helt fraværende i planprogrammet. 

De mener at kommunedelplanen også bør omhandle tema knyttet til 

samfunnssikkerhet. Det benevnes at sikkerhetskravene i byggeteknisk forskrift 

(TEK10) kap 7 gjelder for all utbygging i kommunen, uavhengig av reguleringsstatus, 

arealformål i plan, om det er nye utbyggingsområder eller fortetting. Hensynssoner er 

nevnt som et viktig virkemiddel for å synliggjøre ulike hensyn som skal tas med i 

videre planlegging og behandling av enkeltsaker. Her nevnes at Hole og Ringerike 

må innarbeide alle områder som potensielt kan være utsatt for flom- og skredfare i 

kommuneplankartet som hensynssoner med tilknyttende bestemmelser. NVE viser til 

deres flomsonekart for Hønefoss, der vannstanden i Tyrifjorden er en 

grensebetingelse. Ved høy vannstand i Steinsfjorden vil strandområder kunne 

oversvømmes. Ved en 200 års hendelse i Tyrifjorden kan vannstanden nå opp til kote 

65,6. For vurdering av skredfare for nye byggeområder, bør aktsomhetskartene og 

lokalkunnskap benyttes. Det nevnes at området ikke er godt nok undersøkt til å 

utelukke soner med fare for kvikkleireskred. Dersom kommunen har kjennskap til 

områder der det er fare for slike typer skred må disse merkes av i kommunedelplanen 

som hensynssone. NVE mener at kommunen bør i planarbeidet ha en særlig 

oppmerksomhet på små bratte vassdrag som kan føre med seg masse i form av snø, 

jord/stein og vegetasjon. Dette på grunn av fare for flommer i mindre vassdrag som 

følge av klimaendringer. 

Kommentar: 

I forbindelse med planarbeidet skal det utarbeides en ROS-analyse. Ros-analysen 

skal blant annet behandle samfunnssikkerhet, naturfare og flom. Det anses ikke å 

være nødvendig å behandle samfunnssikkerhet som eget utredningstema i 

kommunedelplanen. Hensikten med foreliggende plan er å utarbeide en flerbruksplan 

med fokus på naturvern og friluftsliv. Dersom det er aktuelt skal flom- og skredfare 

vurderes og innarbeides som hensynssoner, i tråd med NVEs innspill. 

 

4. Jernbaneverket, brev datert 28.08.2012 

Jernbaneverket viser til høringsdokumentet til planprogrammet, punkt 4.4 samferdsel, 

der det står at det er igangsatt planprosess for fremføring av ny E16 gjennom Hole. 

Det forutsettes derfor at både Ringerike og Hole kommuner er kjent med at det pågår 

planarbeid for to store samferdselsprosjekt i området, Ringeriksbanen og E16 Skaret-

Hønefoss. En forutsetning er at disse planene skal sees i sammenheng. 

Jernbaneverket er av Samferdselsdepartementet bedt om å samarbeide med 

Vegvesenet for å utrede en felles transportkorridor for E16 og Ringeriksbanen, for 

dermed å redusere både utbyggingskostnader og areal- og miljøbelastninger. Videre 

planlegging av Ringeriksbanen ligger pr i dag inne i forslag til NTP 2014-23. Endelig 

trasé for Ringeriksbanen blir nærmere detaljert i det videre planarbeidet. 

Jernbaneverket legger til grunn at kommunedelplanen for Steinsfjorden tar i 

betraktning planstatus for en ny Ringeriksbane. Dette gjelder både for eventuell 

utbygging og vern av areal i området. Jernbaneverket vil ikke kunne akseptere planer 

som stenger for en fremtidig jernbanetrasé for Ringeriksbanen. De mener at 

Side 159 av 473



40 
 

 

Asplan Viak AS 

Ringerike kommune og Hole kommune 

Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund 

Planprogram  

 

samfunnsnytten av en Ringeriksbane i form av miljøgevinst og reisetidsbesparelse 

må veie tungt i forhold til andre behov. 

Kommentar:  

Hole- og Ringerike kommuner er kjent med planarbeidene for ny trase for E-16 samt 

med Ringeriksbanen. Foreliggende planarbeidet vil høyst sannsynlig ikke berøre eller 

komme i konflikt med de nevnte planene for Statens vegvesen og Jernbaneverket.  

 

5. Norsk Ornitologisk Forening, Hole og Ringerike lokallag, brev datert 

10.09.2012 

NOF uttrykker overraskelse over Fylkesmannens strategi i forhold til ivaretakelsen av 

de store natur- og miljøverdiene i Steinsfjorden og Kroksund, da de mener vern etter 

naturmangfoldloven har sin styrke i at vedtaket skal gjelde for svært lang tid, mens et 

vedtak etter plan- og bygningsloven lettere kan endres. NOF mener Hole og 

Ringerike kan gjennomføre en kommunedelplan for disse delene av Tyrifjorden 

våtmarkssystem selv om de viktigste arealene blir vernet ved kongelig resolusjon 

(primært biotopvernområder).  

NOV ser for seg at kommunedelplan for Steinsfjorden heller utarbeides med 

utgangspunkt i at de viktigste naturområdene allerede er sikret gjennom verneplanen 

(som biotopvernormåder). De har liten tiltro til at verdiene i våtmarkene i Steinsfjorden 

og Kroksund vil bli skikkelig og profesjonelt ivaretatt via en kommunal forvaltning.  

Manglende informasjon om Ramsar-konvensjonen 

NOV påpeker manglende opplysninger om og forpliktelsene i tilknytning til Ramsar-

konvensjonen. Det savnes utdypende informasjon om at Nordre Tyrifjorden 

våtmarkssystem ble innlemmet i Ramsar-konvensjonen for 16 år siden, og at dette 

skal være en bærebjelke i forvaltningen av disse naturverdiene i årene som kommer. 

Det påpekes at også tilgrensende områder til Ramsarlokalitetene skal forvaltes ut i fra 

et helhetssyn. Dette fordi eventuelle negative faktorer i eksempelvis en lokalitet uten 

Ramsarstatus (eksempelvis en nabolokalitet til et reservat med Ramsarstatus) lett 

kan påvirke vernete områder og helheten i økosystemet (hele våtmarkssystemet). 

Derfor er alle våtmarkslokaliteter i systemet viktige.  

Kommentar: 

Verneplan/kommunedelplan 

Hole og Ringerike kommuner har sett behov for å utarbeide kommunedelplan for 

Steinsfjorden og Kroksund som i tillegg til verneinteressene også tar for seg 

flerbruksinteressene. Fylkesmannen har tilrådt at Kroksund-området og deler av 

Steinsfjorden som ikke foreslås vernet etter naturmangfoldloven, forvaltes aktivt etter 

bestemmelser om bruk og vern i plan- og bygningsloven. Det er derfor arbeidet med 

en kommunedelplan for de nevnte områder er satt i gang.  

Under planprosessen for kommunedelplanen vil det være av stor vekt å vurdere om 

eventuelle spesielt verdifulle lokaliteter i tilstrekkelig grad ivaretas av 
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kommunedelplanen eller om det vil være behov for å stille krav om reguleringsplan for 

enkelte områder. Naturmangfoldloven vil uansett stå sentralt i planarbeidet. Videre vil 

fugleliv, våtmarksfugler og våtmarker ivaretas spesielt i planarbeidet.  

Under planprosessen vil det være viktig å involvere sentrale høringsinstanser, både 

lokale og overordnede myndigheter, lag og foreninger på et tidlig stadium. 

Fylkesmannen i Buskerud vil være en essensiell samarbeidspartner i planarbeidet, 

fremfor alt med hensyn til Verneplan for Tyrifjorden. Hole- og Ringerike kommune 

ønsker også å ha et tett samarbeid med NOF. Under planarbeidets gang vil det 

arrangeres folkemøter og finnes gode muligheter for å komme med innspill til 

planforslaget med tilhørende bestemmelser.  

Ramsar-konvensjonen 

Ramsar-konvensjonen og de forpliktelser som konvensjonen medfører vil være et 

sentralt tema i foreliggende planarbeid.  

 

6. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, brev datert 17.09.2012. 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne foreslår at den nylige opparbeidete 

fyllingen ved Garntangen bør benyttes til å lage en universelt utformet gangvei langs 

vannet. 

Kommentar: 

Kommentaren er tatt til etterretning og skal vurderes i kommende planarbeidet.  
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Side 162 av 473



43 
 

 

Asplan Viak AS 

Ringerike kommune og Hole kommune 

Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund 

Planprogram  

 

 

9 VEDLEGG 

9.1 Høringsuttalelser til forrige planprogram 
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9.1.1 Fylkesmannen i Buskerud og Statens Vegvesen, brev datert 26.09.2012.  
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9.1.2 Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 08.10.2012 

9.1.3 Jernbaneverket, brev datert 28.08.2012 

 

9.1.4 Norsk Ornitologisk Forening, Hole og Ringerike lokallag, brev datert 10.09.2012 
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9.1.5 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, brev datert 17.09.2012. 
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Merknadsbehandling Planprogram for Kommunedel plan Steinsfjorden og Kroksund 

Oppsummering merknad: Kommentar til merknad: 

1 RINGERIKE KOMMUNE – MILJØRETTET 
HELSEVERN, 07.04.2014 

 

 Det fremgår ikke av planprogrammet om 
Folkehelselovens bestemmelser er kjent. Til 
opplysning vil bestemmelsene i 
Folkehelselovens kapittel 3 Miljørettet helsevern 
og Forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3, 
Miljø- og helsekrav til lokaler, virksomheter og 
eiendommer, jf. §§ 7, 8 og 9 gjelde for mange 
typer tiltak, også de som er nevnt i tilknytning til 
planområdet, jf. § 2 Virkeområde 
m/kommentarer. Til programmets punkt «5.3.3. 
Vannkvalitet» gjelder også Rundskriv IK-21/94 
fra Statens helsetilsyn, Vannkvalitetsnormer for 
friluftsbad. 
 
Det er av stor betydning at allmennhetens 
adgang til friluftsområder og innsjøen 
tilrettelegges med universell utforming slik at 
behovene til personer med ulike typer 
funksjonshemninger (syns-, hørsels-, 
orienterings-, bevegelses- og miljøhemninger) 
ivaretas. F.eks bør universell utforming 
fastsettes som krav ved etablering av allment 
tilgjengelige brygger og andre anlegg for 
ombordstigning i båt, bading fra rullestol, 
fiskeplasser, observasjonsområder for å kunne 
det biologiske mangfoldet, m.m. 
 
Kommuneoverlegen og fagansvarlig for 
miljørettet helsevern i Ringerike kommune kan 
kontaktes for nærmere avklaringer omkring 
bestemmelser om miljørettet helsevern og 
universell utforming. 
 

Opplysningene tas til orientering. 
Utarbeidelse av kommunedelplan for 
Steinsfjorden må forholde seg til 
gjeldende lovverk, deriblant 
Folkehelselovens bestemmelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universell utforming er eget 
utredningstema i planarbeidet, og 
temaet vil bli vurdert med hensyn til hvor 
det bør tilrettelegges og om det skal 
innarbeides konkrete krav og 
retningslinjer i planforslaget.  
 
 
 
 
 
 
 
Opplysningene tas til orientering. 

2 RINGERIKE KOMMUNE – TEKNISK DRIFT, 
07.04.2014 

 

 Teknisk drift har i dag 14 KUR-anlegg (Kloakk 
uten rør) i Steinsfjorden nedbørsfelt. Det er 
vedtatt i Kommunestyret (sak 132/13) at KUR-
anleggene skal legges ned, og at avløpet skal 
overføres til Monserud renseanlegg. Dette 
innebærer bl.a. legging av sjøledninger og 
etablering av pumpestasjoner. Foreslåtte 
plasseringer av sjøledninger og pumpestasjoner 
er vist på vedlagt kart og vil komme i konflikt 
med foreslåtte verneområder i og rundt 
Steinsfjorden. 
 

Temaet «Kraft og rørledninger» skal 
utredes. Eventuelle krav eller 
retningslinjer knyttet til etablering av 
nødvendige sjøledninger og 
renseanlegg skal vurderes. 
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Prosjektering av ledningsanlegget er forventet å 
starte opp i begynnelsen av mai. Oppstart på 
bygging av ledningsanlegget er planlagt til 
våren 2015. 
 
Teknisk drift ønsker å bli holdt orientert om 
videre arbeider med kommunedelplanen. 
 

 
 
 
 
 
Teknisk drift vil bli holdt orientert i 
utarbeidelsesfasen av planforslaget. 

3 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, 07.04.2014  
 Kulturlandskap og nyere tids kulturminner: 

Steinsletta i Hole og Ringerike kommuner er 
Buskeruds representant i det nasjonale 
prosjektet «Utvalgte kulturlandskap i 
jordbruket». Steinsvika er en viktig del av 
klulturlandskapsområdet, og befinner seg 
innenfor planområdet for kommunedelplanen. 
Som en del av prosjektet er det her gjort et stort 
arbeid med inngjerding, rydding av kratt og 
innsetting av beitedyr. Det er svært viktig at 
kommunedelplanen legger til rette for 
opprettholdelse av beiting i Steinsvika. Rett sør 
for Steinsvika, på eiendommen Stein 188/1 i 
Hole, ligger et kulturminne med høy verneverdi. 
Dette er en kalkovn. Den er registrert i 
Askeladden med id-nr. 131006, og er ikke 
automatisk fredet. 
Det er ingen vedtaksfreda kulturminner fra 
nyere tid innenfor planområdet. Det er imidlertid 
sannsynlig at det finnes verneverdige 
kulturminner her, bl.a. tilknyttet jordbruk, hytte- 
og fritidsbruk og bruk av fjorden. Det vil være 
nyttig å få en oversikt over hva som finnes av 
verneverdige kulturminner innenfor området. 
Fylkeskommunen anbefaler at det blir foretatt 
en registrering av nyere tids kulturminner. 
 
Automatisk fredete kulturminner:  
Fylkeskommunen har kjennskap til automatisk 
fredete kulturminner innenfor planområdet. Det 
ligger flere steinalderlokaliteter, helleristninger, 
gravfelt og gravminner ved Steinsfjorden og 
Kroksund. Det er også tidligere gjort gravfunn 
og flere løsfunn av gjenstander som er en 
indikator på at det finnes automatisk fredete 
kulturminner under markoverflaten som ikke er 
synlige over bakken. 
 
Fylkeskommunen har ikke grunnlagsmateriale 
for å kunne vurdere hvorvidt den foreslåtte 
arealdisponeringen innebærer konflikt i forhold 
til automatisk fredete kulturminner ettersom 
områdene ikke er arkeologisk registrert, jf. 
Kulturminnelovens §§ 8 og 9. Fylkeskommunen 
vil derfor presisere at når det gjelder hensynet til 
automatisk fredete kulturminner har 

 
Nyere tids kulturminner vil bli innarbeidet 
som eget utredningstema i 
planprogrammet. Arbeidet med en slik 
utredning omfatter en overordnet 
befaring og registrering av planområdet.  
 
Kulturlandskap vil inngå i 
utredningstemaet «Landskap», der 
vurderinger knyttet til beiting i Steinsvika 
inkluderes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automatisk fredete kulturminner vil bli 
innarbeidet som eget utredningstema i 
planprogrammet. 
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fylkeskommunen ikke sagt seg enig i 
arealbruken, jf. Kulturminnelovens § 8, 4.ledd, 
siste setning. 
 
Hvis kommunen imidlertid ønsker en avklaring 
av forholdet til de automatisk fredete 
kulturminner før man begynner med 
reguleringsplanarbeidet, vil fylkeskommunen 
kunne bistå med dette. Kommunen må da 
bekoste de undersøkelser som er nødvendige, 
jf. § 10 i kulturminneloven. 
 
Fylkeskommunen vil anbefale at det lages et 
temakart over kjente automatisk fredete 
kulturminner som legges ved planen og som 
bør fungere som rettledende i fremtidig 
planlegging. For å sikre forutsigbarhet i 
planlegging for grunneiere og tiltakshavere, 
samt å gi retningslinjer for saksbehandling i 
kommunen, anbefales det at det blir laget 
generelle bestemmelser knyttet til automatisk 
fredete kulturminner og kulturmiljø. Slike 
bestemmelser kan lages jf. Plan- og 
bygningslovens § 11-9 nr. 7 og 8. 
Fylkeskommunen kan ettersende forslag til slike 
bestemmelser dersom kommunen ønsker det. 
 

 
 
 
 
Det forventes ikke at det er behov for å 
gjennomføre undersøkelser i forbindelse 
med dette planforslaget. Slike 
undersøkelser forutsettes gjennomført 
ved utarbeidelse av reguleringsplaner. 
 
 
Temakart over kjente nyere tids 
kulturminner og automatisk fredete 
kulturminner vil bli utarbeidet som en del 
av temautredningen, samt innarbeidet i 
planbeskrivelsen. Det forutsettes at det 
vil bli utarbeidet generelle bestemmelser 
knyttet til nyere tids kulturminner og 
automatisk fredete kulturminner og 
kulturmiljø. 
 
Kjente kulturminner, eller områder der 
det er svært høy sannsynlighet for 
kulturminner, vil bli sikret i plankartet 
gjennom båndleggingsområder. 

4 FYLKESMANNEN I BUSKERUD, 04.04.2014  
 Kommunene har i planprogrammet ikke vektlagt 

samfunnssikkerhet og beredskap som eget 
punkt. Det er svært viktig at dette arbeidet 
vektlegges og at kommunene gjennom 
kartlegging setter spesielt fokus på flom, skred 
og andre klimatiske samfunnssikkerhet- og 
beredskapsutfordringer. Fylkesmannen ser det 
som positivt at kommunen gjennom punkt 6.2.8 
planlegger gjennomføring av ROS-analyse for 
de aktuelle områdene, men ser på det som helt 
nødvendig at kommunene i kommunedelplanen 
for Steinsfjorden og Kroksund har et eget punkt 
som omtaler samfunnssikkerhet og beredskap. 
Det vil være en forutsetning at kommunene tar 
hensyn til sin helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalyse og fylkes-ROSen i arbeidet 
med dette temaet. 
 
Det er knyttet sterke landbruksinteresser til 
vesentlige deler av strandsonen langs 
Steinsfjorden, og til de bakenforliggende 
landarealene i begge kommunene. I 
utgangspunktet mener Fylkesmannen at slike 
landbruksarealer bør bli liggende utenfor 
plangrensen. Dersom slike landbruksarealer 
likevel kommer på innsiden av plangrensa, er 
det viktig at landbruksinteressene og driften av 

Samfunnssikkerhet og beredskap inngår 
i planprogrammet som en del av ROS-
analysen. 
 
Det skal avholdes et eget ROS-seminar, 
hvor relevante forhold knyttet til 
samfunnssikkerhet og beredskap vil bli 
drøftet med beredskapsansvarlige i 
kommunene. 
 
Fylkes-ROSen vil bli hensyntatt i 
planarbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunedelplanen skal avklare 
forholdet mellom bruk og vern, og 
dermed gjøre avveininger mellom de 
ulike interessene, bl.a. 
landbruksinteresser. Det kan bli vurdert 
å ta enkelte landbruksarealer ut av 
planen, der dette vurderes som 
hensiktsmessig.  

Side 177 av 473



disse arealene ivaretas. Det blir særlig viktig at 
slike arealer forvaltes aktivt etter bestemmelser 
om vern og bruk slik at landbruksdriften kan 
utvikles i tråd med moderne landbruksdrift også 
i framtiden. Det er viktig at også konsekvensene 
av planarbeidet for framtidig landbruksdrift 
kommer fram og ikke bare landbruksdriftens 
konsekvenser for Steinsfjorden. 
 
Fylkesmannen vil i det videre planarbeidet 
legge spesiell vekt på forholdet til Ramsar-
konvensjonen og oppfølgingen av denne. 
Fylkesmannen anser at det reviderte 
planprogrammet omhandler de viktigste 
nasjonale føringene for planarbeidet. Forslaget 
omfatter også relevante miljøfaglige forhold og 
utredningstema på miljøområdet.  
Fylkesmannen har likevel noen forslag til 
justeringer: 

 I punkt 5.2 om spesielt sårbare områder 
kan også lokaliteter for truede og 
sårbare planter på land nevnes. 

 Det bør komme tydeligere frem at 
kommunedelplanen skal vurdere 
behovet for og stille krav om 
reguleringsplan for konkrete områder 
der dette er nødvendig for å sikre viktige 
naturverdier. 

 Planarbeidet bør begrense nye private 
brygger og båtopplag. Eventuelle 
fellesbrygger til erstatning for 
enkeltbrygger og mudring ved 
eksisterende brygger kan vurderes tatt 
inn som aktuelle tema med sikte på å 
skjerme områder der konflikten med 
naturverdiene er størst. 

 
Fylkesmannen slutter seg til Ringerike 
kommunes saksutredning der det står at 
fremdriftsplanen bør gjennomgås og 
oppdateres. 
 
Til varsel om oppstart av planarbeidet vil 
Fylkesmannen for øvrig vise til deres tidligere 
uttalelse med hensyn til hvilke nasjonale og 
vesentlig regionale interesser som må ivaretas i 
planarbeidet. De viser også til tidligere faglige 
innspill knyttet til andre aktuelle miljøfaglige 
tema. 
 

Ev konsekvenser planforslaget har for 
landbruksdrift inngår som en del av 
temautredning av «Landbruk». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fylkesmannens forslag til justeringer av 
planprogrammet tas til orientering, og vil 
bli innarbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fremdriftsplan skal gjennomgås og 
oppdateres før fastsettelse av 
planprogram. 
 
 
 

5 NVE, 04.04.2014  
 NVE viser til innspill til oppstart av planarbeidet 

og 1. gangs høring av planprogram, og ser at 
deres innspill nå er tatt med i planprogrammet. 
NVE har ikke ytterligere merknader til 

Ingen kommentar 
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planarbeidet nå. 
 

6 JERNBANEVERKET, 07.04.2014  
 Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet 

planlegger Jernbaneverket en ny jernbanelinje 
mellom Sandvika i Bærum og Hønefoss i 
Ringerike (Ringeriksbanen). Endelig trase er 
ikke fastsatt og vil bli nærmere detaljert i det 
kommende planarbeidet. Etter Jernbaneverkets 
syn finnes det potensielle konfliktområder i 
forhold til en fremtidig bygging av banen og 
kommende kommunedelplan for Steinsfjorden 
og Kroksund.  
 
Eksisterende jernbane og fremtidig 
Ringeriksbane er del av et jernbanenettverk 
som gir viktige bidrag til sikrere og mindre 
miljøskadelig transport. Etter Jernbaneverkets 
syn ligger det gode hensikter bak 
kommunedelplanen, som bl.a. skal legge et 
godt grunnlag for sameksistens mellom 
naturverdiene og befolkningens bruk av 
planområdets naturkvaliteter. Det er derfor viktig 
at gode miljøhensyn ikke blir satt opp mot 
hverandre og at gode miljøintensjoner ikke blir 
skadelidende. Jernbaneverket legger derfor til 
grunn at arealbruken rundt Steinsfjorden og 
Kroksund i fremtiden både må omfatte vern av 
viktige naturområder, men må også kunne åpne 
for Ringeriksbanen og den samfunnsnytten det 
innebærer i form av miljøgevinst og 
reisetidsbesparelse. Kommunedelplanens 
arealbruk må tilpasses jernbanens trase og 
særlig stasjonsplassering. Utredning av 
Ringeriksbanen omfatter utbyggingsalternativer 
som skal videreføres i plan etter plan- og 
bygningsloven. Jernbaneverket vil ikke 
akseptere en kommunedelplan som umuliggjør 
en fremføring av Ringeriksbanen gjennom 
området. Følgelig anbefaler Jernbaneverket at 
det i kommunedelplanprosessen legges opp til 
en avstemming mot disse alternativene ved 
årsskiftet.  
 
Jernbaneverket ber om at disse forholdene 
innarbeides i planen og ønsker å delta i 
utforming av en hensiktsmessig 
kommunedelplan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunedelplan for Steinsfjorden og 
Kroksund forventes uterbeidet og vedtatt 
før Ringeriksbanens planarbeid, og skal 
avklare forholdet mellom bruk og vern 
ved Steinsfjorden. Forholdet til en ny 
jernbanetrase må avklares i en egen 
planprosess med tilhørende 
konsekvensutredning. Det presiseres at 
kommunedelplanen ikke har som 
intensjon å umuliggjøre en fremføring av 
jernbane gjennom området.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vurderes som fornuftig at det i løpet 
av planprosessen avholdes møte for en 
nærmere orientering om 
Ringeriksbanens status. 
  

7 STATENS VEGVESEN, 14.04.2014  
 Eksisterende E16 er en viktig gjennomfartsåre 

og framkommelighet er viktig i et 
nasjonalt/regionalt perspektiv. I et lengre 
perspektiv kan eksisterende E16 bli en viktig 
lokalveg og omkjøringsveg ved stenging av ny 

Forhold til eksisterende E16 vil bli omtalt 
i planforslaget, og innspill i merknaden 
vil bli vurdert innarbeidet.  
Forhold til ny E16 må på lik linje som 
Ringeriksbanen avklares i en egen 
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E16. Eksisterende E16 vil, i tråd med gjeldende 
fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser 
langs riksvegnettet i Buskerud, fortsatt være 
underlagt en streng holdning. Forholdet til 
eksisterende og ny E16 forutsettes ivaretatt i 
planarbeidet.  
 
Eksisterende E16 danner en barriere mellom 
tettstedet Vik og fjorden. Tilsvarende gjelder 
delvis mellom Sundvollen og fjorden. Trafikk til 
og fra E16 må skje via eksisterende kryss. 
Adkomst til fjorden må skje planskilt fra E16. 
 
Reguleringsplan for vannutskifting Steinsfjorden 
(bruer i stedenfor fyllinger i Kroksundet og 
omfattende mudring i sundet) ligger innenfor 
kommunedelplanens planområde. Forholdet til 
denne reguleringsplanen må framgå i 
kommunedelplanen for Steinsfjorden. 
 
Det bør ikke skje utbygginger, eller legges til 
rette for utbygginger eller bruk av nærområder 
langs riks- og fylkesvegene som undergraver 
deres funksjon. Slik utbygging/bruk vil ha 
konsekvenser for trafikksikkerhet og 
framkommelighet. Det er viktig at 
trafikksikkerhet og framkommelighet ivaretas 
ved å identifisere og sikre gjennomføring av 
nødvendige tiltak i vegnettet som konsekvens 
av ønsket arealbruk. I tillegg til forholdene 
omkring vegene i området, bør 
kommunedelplanen omhandle forhold og 
tilrettelegging for kollektivtrafikk, gående og 
syklende. 
 
Trafikksikkerhet er viktig ved kommunal 
planlegging. Det bes om at det tas inn som et 
gjennomgående tema på alle nivåer og 
områder. 
 
Eventuelle konsekvenser for sommer- og 
vintervedlikehold av riks- og fylkesvegnettet må 
framgå. Det forutsettes at framtidig vedlikehold 
og drift kan skje innenfor normale rammer. 
 
 
 
 
 
Bruk av Plan- og bygningsloven som 
samordningsverktøy for å vurdere alle 
brukerinteressene i en helhetlig sammenheng 
synes fornuftig i dette området. 
 
Tilrettelegging for bruk av fritids- og 

planprosess med tilhørende 
konsekvensutredning.  
 
 
 
 
 
Adkomst og kryssing av eksisterende 
E16 tas til orientering, og vil bli vurdert i 
planarbeidet. 
 
 
 
Status for reguleringsplan for 
vannutskifting Steinsfjorden skal 
avklares i kommunedelplanen. Hole og 
Ringerike kommuner legger til grunn at 
fyllinger i Kroksund skal fjernes i tråd 
med reguleringsplanen.  
 
 
Forholdet til utbygging og bruk langs 
riks- og fylkesveger må drøftes i 
kommunedelplanarbeidet. Trafikk inngår 
som et eget utredningstema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trafikksikkerhet er omtalt i 
planprogrammet og inngår som et eget 
utredningstema. 
 
 
Konsekvenser for drift og vedlikehold vil 
på generelt grunnlag være for detaljert til 
å inngå som tema i kommunedelplanen. 
I den grad foreslåtte tiltak har vesentlige 
konsekvenser for drift og vedlikehold, vil 
dette bli redegjort for i 
plandokumentene. 
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nærområder innebærer økt transportbehov på 
det offentlige vegnettet. Tiltak for å sikre trygg 
ferdsel på dette vegnettet må inngå i planen og 
være sikret gjennomført med rekkefølgekrav. 
Tilrettelegging for gående og syklende, samt 
bruk av kollektivtransport må vurderes. Det 
forutsettes at parkering skjer utenfor vegbane 
og at adkomster utformes/utbedres i tråd med 
vegnormalene. Det kan være aktuelt å bruke 
innsigelse hvis kommunedelplanen har mangler 
på dette område. 
 

Forhold knyttet til trafikk og 
trafikksikkerhet skal utredes, og det vil 
bli gjort vurderinger knyttet til 
konsekvenser som følge av tiltaket. 

8 RINGERIKE ARBEIDERPARTI V/ ANNE 
SANDUM, 08.04.2014 

 

 Ny E16 og sannsynlig trase for Ringeriksbanen 
vil berøre planen, og det er avgjørende at 
kommunedelplanen ikke hindrer planlegging og 
gjennomføring av de to nevnte viktige 
samferdselstiltakene. Det er nødvendig at 
kommunedelplanen åpner for å at ny E16 og 
Ringeriksbanen kan føres uhindret gjennom 
planområdet i den trase som blir vedtatt. 
 
Ringerike Arbeiderparti har noen synspunkter 
for hvordan Steinsfjorden også i fremtiden kan 
nyttes av allmennheten:  
 
Det må anlegges to båtutsettingsplasser i 
fjorden. En i nordenden og en ved Høyenhall. 
Fra Braksøya og nordover i fjordens midtparti 
anbefales det å tillate 20 knops fart for båt. I 
resten av fjorden anbefales 5 knop. 
 
Private brygger bør ikke tillates utover de som 
allerede har fått tillatelse. Ringerike 
Arbeiderparti ser for seg to sentrale båtplasser. 
En ved Vik og en ved Åsatangen. De ser for seg 
at det settes et tak på antall plasser. 
 
Ringerike Arbeiderparti mener dagens praksis 
knyttet til fiske må videreføres, men er opptatt 
av at fremmede arter ikke blir satt ut. Ørreten er 
på vikende front og derfor må bekkene som 
tilfører fjorden vann gruses og ryddes, slik at 
ørreten kan gyte. Åsabekken er i denne 
sammenheng viktig. Ringerike Arbeiderparti vil 
også påpeke viktigheten av at fiske og friluftsliv 
er tilgjengelig for allmennheten også i fremtiden. 
 
Ringerike Arbeiderparti peker på at hele fjorden 
må sees i en helhet når det gjelder friluftsliv. De 
ønsker 100 meters sone langs hele fjorden. Det 
bør, der det er teknisk mulig, opparbeides en 
tursti. Området bør defineres som utmark, ikke 
innmark. Vernede områder må følge 

Se kommentar til Jernbaneverket og 
Statens vegvesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til båtutsettingsplasser vil bli 
drøftet i planarbeidet. 
Hastighetsgrense for båttrafikk er forhold 
som behandles etter annet lovverk. 
Dette er omtalt i planprogrammet kap. 
5.3. 
 
Forslag til plassering og antall 
båtplasser vil bli drøftet i planarbeidet. 
 
 
 
 
Planforslaget vil avklare tilgjengelighet 
for allmennheten langs Steinsfjorden. 
Forholdet mellom vern og 
brukerinteresser er hovedformålet å 
avklare i KDP. I dette inngår 
tilgjengeliggjøring av strandsonen.  
 
 
 
 
 
Forbud mot tiltak langs 100-metersbeltet 
langs sjøen og vassdrag er sikret 
gjennom § 1-8 i Plan- og bygningsloven, 
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Naturmangfoldloven. 
 
 
 
 
 
 
 
Ringerike Arbeiderparti er opptatt av at 
vannkvaliteten er i balanse. Avrenning fra 
jordbruket er en viktig faktor og fangarmer vil 
fortsatt være viktig i fremtiden. Vann fra 
Damtjern må sikres. Båttrafikken må holdes 
under oppsikt og underlagt kommunale 
forskrifter. Ringerike Arbeiderparti ser ikke 
fyllingene ved Kroksund som et stort problem, 
grunnet utskifting av vannmasser vår og høst. 
 
 
 
 
Ved fremtidig utbygging i områdene rundt 
Steinsfjorden må det sikres at allmennheten har 
tilgang til fjorden og til Nordmarka/Krokskogen. 
 

og er gjeldende inntil annet er regulert. 
Byggegrense mot strandsonen vil bli 
vurdert i planarbeidet, og det kan bli 
aktuelt å fastsette annen byggegrense 
for hele eller deler av Steinsfjorden. 
Det vil bli gjort vurderinger på hvor det 
bør tilrettelegges for opparbeidelse av 
tursti.  
 
Det er gjennomført en rekke utredninger 
om vannkvalitet i Steinsfjorden. Disse vil 
bli omtalt i konsekvensutredningen. Bør 
vannmiljø/vannkvalitet utredes som eget 
tema?  
Planprogrammets pkt 5.3.3 redegjør for 
gjeldende forskrifter, normer, planer etc 
som regulerer vannkvalitet i 
Steinsfjorden. 
Status for reguleringsplan for 
Vannutskifting Steinsfjorden skal 
avklares i kommunedelplanen. 
 
 
Allmennhetens tilgang til Steinsfjorden 
og Nordmarka/Krokskogen vil inngå som 
en del av temautredning om friluftsliv. 

9 HOLE SV V/ FRED HARALD NILSSEN, 
07.04.2014 

 

 Hole SV er særlig opptatt av planprogrammets 
delmål 5 og 6 (side 6) samt av vannkvaliteten i 
Steinsfjorden. De ser frem til å få avklart om 
Kroksundet kan bli mer åpent enn det er i dag. 
For å få mer helhetlig vern og forvaltning av 
planområdet i Tyrifjorden, foreslår Hole SV at 
planen blir utvida til også å gjelde ut 
Storøysundet til Lemostangen. På landsida av 
sundet kan det bl.a. etableres en enkel fjordsti 
ved å gi grunneierne tilskudd som 
kompensasjon for å sette av ned mot en halv 
meters belte i utkanten av åkrene. Hole SV 
mener det er realistisk med et 
sammenhengende turstinett fra 
Svendsrudmoen i Sælabånn til 
Halvdanshaugen. 
 
Utfordringer i tilknytning til flerbruk og friluftsliv i 
planområdet er å få etablert gode holdninger til 
rett til bruk og allmennhetens respekt for 
hensynsfull ferdsel på fjorden og i strandsonen. 
Enda bedre tilrettelagte aktivitets- og 
undervisningsopplegg kan i denne 
sammenheng være målretta oppdragende. Til 
daglig gjennom året blir fjorden og 
strandområdene lite brukt. Det er mest på 
godværsdager vinter og sommer at det er stor 

Utvidelse av planområdet er vurdert, 
men ikke funnet hensiktsmessig 
grunnet… (Må svares ut av 
Hole/Ringerike kommuner) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planforslaget skal avklare en balansert 
bruk og vern av Steinsfjorden. 
Vurderinger knyttet til spredning av 
aktiviteter og tilrettelegging for bruk 
inngår i planarbeidet. 
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utfart i planområdet. Forholdene må derfor 
legges til rette, særlig sommerstid, for å spre 
bade- og solingsaktiviteter. Det gjelder særlig 
utsetting av båter, parkering av biler og 
renovasjon. 
 
Hole SV har registrert at verken ungdomsråd 
eller skolenes elevråd er aktivt utfordret til å 
delta i høringsrunda. Planprogrammet bør ha 
med et punkt om ungdommens bruksinteresser 
i planområdet. 
 

 
 
 
 
 
Det planlegges en medvirkningsfase i 
tidlig planarbeid som inkluderer kontakt 
med ungdom og skoleelever. Dette vil bli 
nærmere redegjort i planprogrammet. 
Konsekvenser for barn og unge vil bli 
innarbeidet i temautredning om friluftsliv. 
 

10 MILJØET I BYGDA VÅR – 
INTERESSEGRUPPE I HOLE, 07.04.2014 

 

 Gruppen støtter Direktoratet for naturforvaltning 
(DN) – i dag Miljødirektoratet – sin tilrådning om 
at de to viktige naturområdene Steinsfjorden og 
Kroksund blir forvaltet som biotopvernområder 
under Fylkesmannens ansvarsområde. Et vern 
etter Naturmangfoldloven har sin styrke i at 
vedtaket skal gjelde for svært lang tid, mens et 
vedtak etter Plan- og bygningsloven lettere kan 
endres. Naturverdiene er av den størrelsen at 
disse bør gjennomføres og ivaretas av 
overordnede etater. 
 
Dessuten ønsker de å tilføye at hvis 
planleggingen av broløsninger for 
Ringeriksbane og/eller firefelts motorvei over 
Kroksund skulle bli en realitet, vil dette klart 
være i strid med den internasjonale Ramsar-
konvensjonen og annet lovverk som Norge har 
tiltrådt i de siste tiår. 
 
Ut fra det som leses i kommunedokumentet 
ønskes det fremdeles at veifyllingene ved 
Kroksund åpnes for vanngjennomstrømning. 
Gruppen mener fortsatt at det er tvilsomt om 
fjerning av veifyllingene vil gi den tilsiktede 
effekt og om det er en vurdering som er tatt på 
for dårlig grunnlag. 
 
Det er viktig å holde forurensning fra områdene 
rundt Steinsfjorden på et lavt nivå. 
Fangdammer, redusert jordbearbeiding om 
høsten, redusert bruk av gjødning og 
plantevernmidler har vært utmerkede tiltak som 
har gitt de ønskede resultater. Kloakkiseringen 
fra boliger og fritidshus bør aktiviseres. Der er 
det mye som gjenstår. 
 

Kommunedelplanen forutsettes ikke å 
erstatte det pågående arbeidet med en 
verneplan for Tyrifjorden. Planarbeidet 
vil kunne gi viktige innspill til 
verneplanen, og i tillegg legge til rette for 
balansert bruk og vern av de områdene 
verneplanen ikke omtaler. 
 
 
 
 
 
 
Planlegging av ev broløsninger for vei 
og jernbane er forhold som må vurderes 
og utredes i egne planer med tilhørende 
konsekvensutredninger av forslagsstiller. 
 
 
 
Status for reguleringsplan for 
Vannutskifting Steinsfjorden skal 
avklares i kommunedelplanen. 
  
 
 
 
 
Det foreligger planer for anlegg med 
overføringsledninger og pumpestasjoner 
som skal erstatte dagens kloakksystem 
(Kloakk uten rør). Forholdet vil bli 
utredet under temaet «kraft- og 
rørledninger». 

11 NORSK ORNITOLOGISK FORENING, 
07.04.2014 

 

 Forvaltningen av Steinsfjordens verdier må 
gjennomføres av overordnete etater. Et 

Kommunedelplanen forutsettes ikke å 
erstatte det pågående arbeidet med en 
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biotopvern (ved kongelig resolusjon) i denne 
delen av våtmarkssystemet, slik DN har tilrådd, 
er ikke ønskelig på kommunalt hold. Her ønsker 
man i stor grad å ta hensyn til 
flerbruksinteressene. NOF ser det som svært 
uheldig at disse internasjonale verdiene i 
Ramsar-systemet skal tas hånd om på 
kommunalt plan, gjennom Plan- og 
bygningsloven. 
 
I planprogrammet står det at naturverdier i 
Steinsfjorden og Kroksund skal ivaretas og at 
fugleliv og våtmarker må tillegges avgjørende 
vekt ved utarbeidelsen av kommunedelplanen. 
Noen nærmere opplysninger om hvordan dette 
skal gjennomføres kommer ikke frem. Så sent 
som i mars 2014 fikk NOF opplysninger om 
utfylling og graving i våtmark ved Steinsfjorden. 
De to kommunene har liten eller ingen kontroll 
med hva som har foregått eller foregår langs 
store deler av strandsonen. Når eksempelvis 
nøkkellokaliteter er blitt ødelagt og viktig 
fotodokumentasjon fra strandsonen ikke er 
ivaretatt må man spørre seg om det på 
kommunalt hold er tilstrekkelig vilje og interesse 
for å ivareta og forvalte internasjonalt 
betydningsfulle naturverdier. Over hele landet 
mangler denne type kompetanse innen 
kommunene. Derfor er NOF av den klare 
oppfatning at dette er en oppgave for regionale 
og nasjonale miljømyndigheter. NOF mener 
derfor at viktige biomangfoldkvaliteter i særlig 
Steinsfjorden må vernes via kongelig resolusjon 
(biotopvernområder) og forvaltes av FMBU. 
 

verneplan for Tyrifjorden. Planarbeidet 
vil gi viktige innspill til verneplanen, og i 
tillegg legge til rette for balansert bruk og 
vern av de områdene verneplanen ikke 
omtaler. 
 
 
 
 
 
Naturmiljø inngår som eget 
utredningstema i planarbeidet.  
 
 
 
Kommunedelplanen vil være et 
nødvendig underlag for at kommunen 
kan føre overvåkning og kontroll knyttet 
til tiltak i strandsonen rundt 
Steinsfjorden, og gi hjemmel til å avvise 
tiltak som er i strid med planen.  

12 STEINSFJORDEN FISKEFORENING, 
21.04.2014 

 

 Steinsfjorden fiskeforening synes 
kommunedelplanen har altfor lite fokus på natur 
og miljø. Innledningsvis blir planprogrammets 
hovedmål uttalt som bærekraftig bruk og sikring 
av naturverdier. Blant delmål er flere former for 
bruk listet opp. Eksempelvis; fastsette arealbruk 
til badestrender, bryggeanlegg, 
tilgjengeliggjøring av strandsone. Dette bildet 
går igjen i hele planprogrammet. Konkretisering 
av ivaretakelse av miljø og landskapstyper er 
ikke nevnt. 
 
Planen har ingen verdi så lenge den ikke sier 
noe om kontroll, håndhevelse eller 
skjødselsplan. Forvaltningen etter Plan- og 
bygningsloven har hittil ikke blitt fulgt opp av 
kommunene hva gjelder tiltak i strandsonen og 
allmennhetens interesser for tilgang til 

Planforslaget beskriver hvilke tema som 
skal utredes i planarbeidet. Landskap og 
naturmiljø er to av temaene. 
Utredningene vil vurdere 
konsekvensene planen har for temaene, 
og foreslå ev avbøtende tiltak slik at 
temaene kan ivaretas. 
 
 
 
 
 
 
Se kommentar til «Norsk ornitologisk 
forening», vedr kontroll og håndhevelse. 
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strandsonen. 
 
Dette er kun et planprogram. Det er langt igjen 
til kommuneplaner med et innhold som sier hvor 
godt vern av området blir. De foreliggende 
forslagene til verneplan og forvaltningsplan fra 
fylkesmannen er til sammenligning svært 
detaljerte i beskrivelse av hvilke verdier som 
finnes og hvordan de skal forvaltes. På 
bakgrunn av den store usikkerheten rundt 
resultatet av kommunedelplanen kan ikke 
Steinsfjorden fiskeforening anbefale denne 
fremfor planene fra fylkesmannen. 
 
Hole og Ringerike kommuners hensikt med å 
bruke Plan- og bygningsloven til forvaltning av 
området er at det gir mulighet til å avveie 
vernehensyn mot andre samfunnsinteresser. 
Konsekvensen vil bli at det som er naturlig å 
verne, om en del år kommer under sterkt press 
som følge av et mye større befolkningsantall. 
Avveiningen mellom vern og 
samfunnsinteresser vil da bli gjort på nytt, med 
fare for ytterligere nedbygging og utarming av 
naturverdier. 
 
Steinsfjorden fiskeforening anser følgende som 
Steinsfjordens hovedutfordringer: 

 For næringsrikt vann som følge av 
avrenning fra KUR-anlegg, bebyggelse 
og landbruk. 

 Mort-bestand som bidrar til økt nivå av 
næringsstoffer i vann og fortrenging av 
andre fiskearter. 

 Tap av gjenværende naturlig strandlinje 
og våtmarker som følge av nedbygging 
og hogst m.m. 

 Bruken av innsjø og strender kan bli for 
hard. 

 Tilsyn og håndhevelse av lovverk og 
bestemmelser. 

 
Kommunene legger i prinsippet opp til fjordstier 
rundt hele Steinsfjorden. Dette er problematisk i 
viker med våtmarker. De samme 
våtmarksområdene er tatt med som biotopvern i 
verneplan. Området er hvile og overnattingssted 
for ender og gjess. Det strider mot 
verneintensjonene å legge ferdsel gjennom 
slike områder. 
 
Kommunedelplanen nevner tidligere planer om 
fjerning av fyllinger i Kroksund. Det er stor 
usikkerhet rundt effekten av et slikt tiltak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informasjonen tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidet med kommunedelplanen vil 
kunne ta stilling til områder der det er 
egnet å etablere fjordstier, samt avveie 
dette mot naturverdiene. Forholdet vil bli 
utredet under temaene «universell 
utforming» og «strandsonen». 
 
 
 
Se kommentar til «Miljøet i bygda vår», 
vedr fjerning av fyllinger i Kroksund 
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Foreningen kjenner til at den negative effekten 
av økende mort-bestand er større enn den 
beregnede effekten av åpning av Kroksundet. 
 
Flere KUR-anlegg fungerer ikke lenger. 
Næringsstoffer går rett til fjorden, uten at det er 
satt i gang noen tiltak. 
 

 
 
 
 
 
Se kommentar til «Miljøet i bygda vår», 
vedr avløp. 
 

13 RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN V/ LARS 
OLSEN, 04.04.2014 

 

 Ny E16 og sannsynlig trase for Ringeriksbanen 
berører planområdet. For Ringeriksregionen er 
det helt avgjørende at en kommunedelplan for 
Steinsfjorden ikke hindrer planlegging og 
gjennomføring av disse to svært viktige 
samferdselstiltakene, jf. kommunestyrenes 
felles prioriteringer til Nasjonal Transportplan, 
samt Ringeriksregionens felles 
samferdselsstrategi.  
Det er nødvendig at kommunedelplan for 
Steinsfjorden åpner for at ny E16 og 
Ringeriksbanen kan føres uhindret gjennom 
planområdet i den trase som blir vedtatt. 
 

Se kommentarer til Jernbaneverket og 
Statens vegvesen vedr fremføring av 
Ringeriksbanen og E16. 

14 ESPEN HVAL, 14.04.2014  
 Hval driver og eier Pålsrud gård, med rettigheter 

i allmenningen, som Steinsfjorden er en del av. 
 
Steinsfjorden og områdene rundt har gjennom 
flere hundre år vært benyttet til fiske, krepsing, 
rekreasjon, jakt, næringsutøving, matauke, 
hente vann til gårdsdrift og annet. Dette 
forventer han at han kan fortsette med. Hval 
driver ut i fra naturens ressurser og på naturens 
premisser, og mener det drives en balansert og 
riktig forvaltning av naturen. 
Det drives kultiveringsbeiting langs med 
Steinsfjorden og i Steinsvika, som ligger til 
Steinsletta kulturlandskap. 
 
En arealplan må ikke sette begrensninger på 
bruken ned mot fjorden, eller fjorden verken for 
gårdsbruk eller andre.  
 
Det bør legges til rette så de kommunale 
forvalterne av fjorden kan kjøpe opp 
eiendommer rundt fjorden og gjøre dette 
tilgjengelig for allmennheten. 
 
 
Det bør legges til rette med veier og brygger for 
brukerne av fjorden, også den næringsmessige 
delen. 
 
 

 
 
 
 
Kommunedelplanen har som intensjon å 
avklare en balanse mellom vern og 
brukerinteresser rundt Steinsfjorden og 
Kroksund.  
Informasjonen fra Hval tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Kommunedelplanen vil avklare ev behov 
for begrensninger på bruken ned mot 
fjorden.  
 
Grad av tilgjengeliggjøring er tema som 
vil bli vurdert i planforslaget. Det er ikke 
intensjon for det foreliggende 
kommuneplanarbeidet å legge til rette 
for kommunalt oppkjøp av grunn. 
 
Det vil ved utarbeidelse av planen bli 
gjort vurderinger av tilrettelegging for 
adkomst til fjorden og etablering av 
fellesbrygger.  
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Det er gjennom aktiv bruk fjordene blir best 
ivaretatt. 
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2 GANGSBEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING 0605-381 
TREKLYNGEN  
 
Arkivsaksnr.: 12/4762  Arkiv: REG 381  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

87/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.08.2014 
139/14 Formannskapet 19.08.2014 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Områderegulering 0605_ 381 Treklyngen med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 
 

2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan 243 Rv 35 G/S Hov-Risesletta, samt de deler 
av gjeldende reguleringsplan 155 Hovsmarka vedtatt 28.11.85, 259-2 Hovsmarka 
næringsområde vedtatt 01.11.01 og 343 Follum områdeplan vedtatt 31.03.11, som 
overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_381 områderegulering for Treklyngen. 

 
Sammendrag 
Treklyngen ønsker å legge til rette for en fremtidig industri basert på trevirke. De ønsker 
derfor en områdeplan for å sikre seg nødvendige nye arealer ved deres nåværende industri 
område på Follum. Den nye reguleringsplanen omfatter et planområde på rundt 726 dekar. 
 
Det kom inn 21 innspill ved høring og offentlig ettersyn etter 1. gangsbehandlingen. Noen av 
uttalepartene har sendt flere innspill med kommentarer i etterkant av dialogmøter, der det 
bekreftes at partene er tilfreds med områderegulering for Treklyngen, slik den nå foreligger 
til behandling. 
 
Det er tidlig i planprosessen mottatt innspill på alternativt bruk til bolig av to grunneiere på 
deler av arealene som ønskes av Treklyngen. Denne interessekonflikten ble spesielt hørt før 
fastsettelse av planprogrammet. Tilbakemeldingene fra statlige og regionale myndigheter 
var at denne arealkonflikten burde avgjøres på kommuneplannivå. 
Sakens historikk så langt viser en vanskelig avveining mellom hensyn til 
næringsliv/arbeidsplasser, bolig og idrett/friluftsliv.  
 
I konsekvensutredningen fra Treklyngen antydes det forventet antall ansatte ved Treklyngen 
ca. 100 i perioden 2017 – 2022 og rundt 600 ansatte i perioden 2023 – 2028. 
 
Kommunen har, i planprosessen, valgt å skulle ta stilling til forslaget om boligområde i den 
pågående kommuneplanrevisjonen og forslaget er derfor ikke medtatt i arbeidet med 
områderegulering for Treklyngen.  

   
 

Side 188 av 473



  Sak 139/14 s. 2 
 

Områderegulering for Treklyngen følger opp de vedtak som er gjort i reguleringsprosessen 
fram til 2. gangsbehandling. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas slik det nå 
foreligger.  
 
Innledning  
Viken Skog har kjøpt Norske Skog Follums industriområde og etablert selskapet 
Treklyngen. Treklyngen ønsker å starte opp virksomhet igjen på industriområdet og har sett 
at det er behov for mere areal enn det som er tilgjengelig i dag. Treklyngen ønsker derfor å 
utvide planområdet østover og inn i Hovsmarka og oppe på Børdalsmoen til industriformål. 
Formannskapet har tidligere vedtatt å tilby opsjonsavtale om salg av deler av kommunens 
eiendom gnr 87 bnr 1 i Hovsmarka til utvikler/kjøper av Follum-området. 
Til revidering av kommuneplanen er det spilt inn et forslag om boligutbygging på 
Børdalsmoen, eiendommene 89/1 og 89/3, som er i privat eie. 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
1. Vedtak om oppstart av planarbeid, formannskapet 04.12.12 sak 267/12, med 

protokolltilførsel fra Alf Meier. 
2. Fastsetting av planprogram, formannskapet 11.06.13 sak 87/13 
3. Klagebehandling, formannskapet 12.11.13 sak 150/13. Klagen ble avvist av 

Fylkesmannen. 
4. 1. gangsbehandling:  

a. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.13 sak 136/13.  
b. Formannskapet 03.12.13 sak 176/13.  

Saksprotokoller fra behandlingene er vedlagt. 
 
Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 
Planområdet er på 762 daa og omfatter gårds- og bruksnummer 87/1, 89/1 og 89/3 som er 
regulert til friområde og landbruksområde i reguleringsplan 155 «Hovsmarka». Hovsmarka 
brukes aktivt som et rekreasjons-, idretts- og friluftsområde, og er tilrettelagt med blant 
annet turstier, lysløype som er rullestoltilpasset, et bueskytteranlegg og skiskytterarena. 
Anleggene er finansiert ved hjelp av tippemidler, og har klausuler som sier at disse midlene 
må betales tilbake dersom anlegget rives innen 40 år etter siste tilskudd. Hønefoss 
brukshundeklubb bruker Hovsmarka som treningsområde. Hovsmarka er et viktig bynært 
friluftsområde med stor og allsidig bruk og det er registrert i kommuneplanens 
temautredning for bynære friluftsområder. Her kommer arealene meget høyt opp på 
scoringslista over verdifulle friluftsområder.  
 
En del av Hovsmarkas anlegg er etablert på Hønefoss bys gamle søppelfylling Tyrimyra. 
I tillegg til de nevnte anleggene er det et høydebasseng på områdets høyeste punkt. Ved 
Hov næringsområde er det arealer som benyttes til lagerplass, og det er et 
karosseriverksted der. 
Hønefoss Skiskytterklubb har i tillegg til anlegget sitt noen brakker og lagerhall. 
Området består for det meste av tett skog der hvor det ikke er opparbeidet for 
treningsaktivitet eller for høyspenttrase. Terrenget er et kupert ravinelandskap, med bratte 
skråninger og relativt store høydeforskjeller innenfor et begrenset areal.  
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Arealene på Børdalsmoen er i vedtatt kommuneplan lagt ut som landbruks-, natur- og 
friluftsområde (LNF-område). 
 
Planforslaget 
Planområdet er tilsvarende det området som det ble varslet oppstart for. I tillegg er en 
gangvei fra Risesletta til Almemoen tatt med i planen. Denne gangveien var regulert i en 
eldre plan. 
 
Planforslaget som foreligger til behandling består av 

- Plankart ”Områderegulering for Treklyngen” i målestokk 1:3000, merket 2. 
gangsbehandling 

- Forslag til reguleringsbestemmelser, merket 2. gangsbehandling. 
- Planbeskrivelse med konsekvensutredning og ROS-analyse, datert juni 2014. 

 
Planforslaget innebærer i hovedsak arealer avsatt til formål industri, tenkt for 
Treforedlingsindustri. Dette området består av eiendommer i kommunal og privat eie. 
Planen inneholder også områder for boligbebyggelse, grønnstruktur og vegareal. 
 
Gjeldende reguleringsplaner 
Nr. 155 Hovsmarka, vedtatt 28.11.85. Formål er friområde og landbruk. 
Nr. 243 Rv.35 G/S Hovkr. – Risesletta, vedtatt 30.01.97 
Nr. 259-2 Hovsmarka Næringsområde, vedtatt 01.11.01. Formål innafor avgrensing av 
planforslag 381 er parkering og friluftsområde. 
Nr. 343 Follum områdeplan, vedtatt 31.03.11. Formål er grønnstruktur, næringsvirksomhet 
og industri. 
 
Endringer etter 1. gangsbehandling 
Med grunnlag i høringsuttalelsene og møter med de berørte parter og kommunen, er det 
foreslått noen endringer i planforslaget og tilføyelser i reguleringsbestemmelsene. De 
berørte idrettslagene har bekreftet at endringene som nå foreslås i områdereguleringen er 
akseptable. 
 
De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er  

A. For å begrense ulempene for skiskytterne og bueskytterne og redusere presset på de 
søndre delene av Hovsmarka, foreslås grensen mellom utbyggingsområde industri og 
grøntstruktur justert slik at stadionområdet består, og 
skiskytterlaget/bueskytterlaget kan gjennomføre sin utviklingsplan, alt 3b, for selve 
stadionområdet. Det innebærer fortsatt at det må opparbeides erstatning for de 
nordligste delene av løypenettet inkl. asfaltløypa. Mulighetsstudien viser at dette er 
mulig i søndre del av Hovsmarka.  

B. Det stilles krav om at det skal utarbeides og godkjennes av Ringerike kommunestyre 
en plan for alternativ opparbeidelse i Hovsmarka sør for å erstatte så langt som 
mulig eksisterende løyper, bueskytteranlegg og friluftsbruk som berøres av 
næringsutviklingen i Hovsmarka nord. Planen skal tilfredsstille gjeldende krav til 
skiskytteranlegg med framkommelighet for funksjonshemmede. Planen skal 
gjennomføres før tilretteleggingen for industriutbygging i aktuelle området 
igangsettes (rekkefølgekrav). Denne endringen innebærer fortsatt at bruken av de 
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nordligste delene av Hovsmarka ikke kan benyttes til idrett og friluftsaktivitet. Det vil 
øke presset på de sørligste delene. Det vil sannsynligvis også innebære at de deler av 
o-løpsaktiviteten og friluftsliv som ønsker større sammenhengende arealer, må finne 
alternative områder i Hønefossregionen.  
 

C. Treklyngen har forståelse for o-lagets krav om kompensasjon og vil inngå nødvendig 
avtale om dette. (Erstatningskart) 

 
D. Som følge av den foreslåtte justeringen av grensen mot sør, vil deler av den sørligste 

delen av høydedraget vest for skiskytterstadion bli regulert til grøntdrag. Det er tatt 
inn en bestemmelse som presiserer at grøntstruktur internt på næringsområdet skal 
vurderes i detaljregulering, og at denne grøntstrukturen så langt som mulig skal 
gjøres tilgjengelig for allmennheten.  
 

E. Kommunen har ønsket at det legges inn bestemmelse, og hvis mulig fastsettes i 
plankartet, at det av landskapsmessige og tekniske hensyn er ønskelig å bevare 
eksisterende terreng vest for stadion (åsen med høydebassenget). Grøntstruktur skal 
vurderes i detaljregulering, jfr. punkt D. 
 

F. Området ligger, som Fylkesmannen påpeker, utenfor konsesjonsområdet for 
Hønefoss fjernvarme. Det er imidlertid Treklyngens intensjon, i tråd med Treklyngens 
strategi, at hele området så langt som mulig skal benytte miljøvennlige 
energiløsninger. Det er tatt inn en bestemmelse om dette.  

 
G. Bestemmelsene vil sikre at adkomst til området med tilhørende kryssutforming fra 

E16 skal prosjekteres og inngå i detaljplaner. Det presiseres at planen skal vise 
gang/sykkelvei i tilknytning til kryssområdet og holdeplasser for kollektivbetjening. 
Avgrensning av gang- og sykkelveg må ses i sammenheng med bestemmelsen som 
følger av punkt L. 
 

H. I forhold til kulturminner tas det inn rekkefølgebestemmelser og opptegning i kart, 
slik Fylkeskommunen har bedt om.  
 

I. Fylkesmannen påpeker at det bør tas inn rekkefølgebestemmelse knyttet til støy. Det 
er tatt inn en generell bestemmelse om at støy og annen forurensning må være i 
henhold til en hver tids gjeldene lovverk og retningslinjer. 
 

J. Fylkesmannen påpeker å hindre spredning av svartlistede arter vil være et viktig 
avbøtende tiltak som bør inn i rekkefølgebestemmelsene. En generell bestemmelse 
som sikrer at man gjør tiltak for å hindre spredning av svartelistene arter er medtatt. 
 

K. Når det gjelder trafikkbetjening av området, vil all næringstrafikk/tungtrafikk benytte 
atkomsten fra E16/Ådalsveien. Det er ønskelig at deler av trafikken til den 
administrative delen av virksomheten skal benytte Hovsmarkveien. Det er satt inn en 
bestemmelse om at behov for tiltak i Hovsmarkveien skal vurderes i detaljregulering. 
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L. SVV har bedt om at det legges inn rekkefølgebestemmelse knyttet til gs-veg langs 
Ådalsvegen. Treklyngen mener dette er et urimelig krav i områdeplanen, da det er 
beregnet at ved full utbygging er det kun 15 % av trafikken i Ådalsvegen som generes 
av Treklyngen. Trafikkberegningene for industriområdet er usikre, og det er også 
knyttet usikkerhet til framtidig trafikktall for Ådalsvegen (ny E17 Eggemoen – 
Nymoen). Det er derfor vanskelig å avgjøre når en rekkefølgebestemmelse bør slå 
inn. Det foreslås derfor at det tas inn en bestemmelse om at behov for gangvei og 
eventuell tilhørende rekkefølgebestemmelser skal vurderes i detaljregulering. 

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget, og for å 
imøtekomme høringsuttalelser. 
 
Høringsuttalelser 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 10.12.2013 – 21.02.2014. I samme 
periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 
tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 21 uttalelser. Disse følger som 
vedlegg. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert nedenfor.  
 
Innsigelser 
Ved arkeologisk registrering ble det funnet automatisk fredete kulturminner i området som 
er avsatt til industri. De automatisk fredede kulturminnene i området er frigitt av Riksantikvaren 
mot at det gjennomføres utgraving i 5 fangstgroper og 2-3 kullgroper. Buskerud Fylkeskommune ber 
derfor om, for å unngå mulig innsigelse, at følgende tas inn i reguleringsbestemmelsene: 
«Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologiske utgravning av de berørte 
automatisk fredete kulturminnene id 173394/1 og 2, 173405, 173411, 173417, 173459/1 til 4, 
173463, markert som bestemmelsesområder #nr, #nr osv. i plankartet.» 

Det tas inn rekkefølgebestemmelser slik Fylkeskommunen ønsker og kulturminnene merkes 
i kartet slik Fylkeskommunen ønsker.  
 
Det er, utover dette, ikke varslet formelle innsigelser til planen fra fylkeskommunen, 
nabokommuner eller statlige fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret 
kan dermed vedta reguleringsplanen. 

 
Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til friområde og LNF-
område. Planforslaget er i strid med overordnet plan.  
 
Juridiske forhold  
Planen fremmes som et privat forslag til kommunal områderegulering. Treklyngen er 
forslagsstiller. For areal som foreslås regulert til formål industri settes det krav til 
detaljreguleringsplan før byggesak. 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 
Saken behandles først i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet. 
 
Naturmangfoldloven 
De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 
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grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av områderegulering for 
Treklyngen. Forholdet til naturmangfoldloven framgår av planbeskrivelsens kapittel 7.4 (se 
vedlegg 3).  
 
Jordlova 
Planforslaget medfører en omdisponering av dyrkbart areal på ca 200 dekar. Ca. 270 daa av 
planområdet er avsatt til LNF i kommuneplanen, dette er skogdekt, men det er tatt ut 
tømmer i senere tid.  
 
Økonomiske forhold 
Planen fremmes som en områderegulering, som er en kommunal plantype. Det vil si at 
kommunen ikke kan ta saksbehandlingsgebyr for planen.  
Områdeplanen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 
Men det antas at utbyggingen vil kunne gi økonomiske konsekvenser for kommunen. En av 
de store forsyningsledningene for vann til byen går igjennom området og Fossekollen 
høydebasseng er lokalisert på høydedraget vest for skiskytterstadion. I forbindelse med 
detaljregulering må det redegjøres for konsekvenser av en eventuell flytting av disse 
anleggene. Finansiering må utredes og avklares i senere saker. 
 
Alternative løsninger 
Det er ikke drøftet alternativ lokalisering for Treklyngens industrisatsing.  
Børdalsmoen, eiendommene 89/1 og 89/3, som er i privat eie, er spilt inn som boligområde i 
revidering av arealdelen i kommuneplanen. Arbeidet med revideringen er ikke kommet så 
langt i planprosessen at grovsiling av innspill er gjort for dette aktuelle området. Kommunen 
har i oppstart av regulering for Treklyngen, og ved utsendelse til høring og offentlig ettersyn 
for områderegulering for Treklyngen, gitt klarsignal for industriformål på arealene som 
grunneierne ønsker regulert til boligformål. Områderegulering for Treklyngen følger opp de 
vedtak som er gjort i reguleringsprosessen fram til 2. gangsbehandling. 
 
Prinsipielle avklaringer 
Det er gjort prinsipielle avklaringer i forhold til arealbruk i dette området på overordnet 
nivå. 
 
Rådmannens vurdering 

Innkomne merknader 
Vurdering av innkomne merknader fremgår av eget vedlegg med rådmannens kommentarer 
(vedlegg 4).  
Det fremgår av merknadsbehandlingen at det er tatt hensyn til flere av merknadene på en 
slik måte at plankartet er endret og det er lagt til bestemmelser som imøtekommer 
merknadene.   
 
Innsigelser 
Det er ikke mottatt innsigelser til planforslaget. Fylkeskommunen varsler at det kan bli reist 
innsigelse dersom ikke de automatisk fredete kulturminnene, som er registrert, blir 
inntegnet på plankartet og medtatt i reguleringsbestemmelsene. Dette er gjort. Det ble 
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videre anbefalt, at de 5 kullgropene kan det dispenseres fra uten vilkår, mens for 5 
fangstgroper kan det dispenseres med vilkår om utgraving. Dette er medtatt i 
reguleringsbestemmelsene. 

Samlet vurdering 
Skogsindustrien har i den senere tid opplevd store nedleggelser. Dette rammet også Norske 
Skog Follum, og mange arbeidsplasser forsvant i Ringerike som følge av dette. Viken Skog 
har kjøpt opp Follum og sett at det er et behov for en ny type skogsbasert industri i 
østlandsregionen. Med Follums sentrale beliggenhet i regionens vei- og jernbanenett, samt 
de betydelige restverdiene i industrielle anlegg og infrastruktur som er i området, fremstår 
dette området som kanskje landets mest egnede lokalisering for den nye skogsbaserte 
industrien. 
I tillegg til de eksisterende områdene på 1400 daa på Follum som allerede er regulert, 
ønsker Viken Skog en omregulering av ytterlige 405 daa i Hovsmarka til formålet industri. 
 
Treklyngen har med grunnlag i høringsuttalelsene foreslått noen endringer i planforslaget og 
tilføyelser i reguleringsbestemmelsene, etter 1. gangsbehandlingen. 
  
Med betydelige forespørsler etter flere eneboligtomter i Hønefoss, har grunneierne i det 
aktuelle området på Børdalsmoen også lansert sine egne planer for deler av området som 
nå foreslås regulert til industri. Dette innebærer et ønske om å utvikle området for 
boligformål. Kommunen har, i planprosessen, valgt å skulle ta stilling til forslaget om 
boligområde i den pågående kommuneplanrevisjonen og forslaget er derfor ikke medtatt i 
arbeidet med områderegulering for Treklyngen.  
 
Områderegulering for Treklyngen følger opp de vedtak som er gjort i reguleringsprosessen 
fram til 2. gangsbehandling. 
Da planvedtaket er i strid med gjeldende kommuneplan, må områdereguleringen 
innarbeides ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at 0605_381områderegulering 
for Treklyngen vedtas.  
 
Vedlegg 
1.  Plankart 0605_381 områderegulering for Treklyngen, målestokk 1:3000, merket 

”2.gangsbehandling” 
2.  Forslag til reguleringsbestemmelser, merket ”2.gangsbehandling” 
3.  Planbeskrivelse med konsekvensutredning og ROS-analyse, datert juni 2014. 
4.  Oppsummering og vurdering av uttalelser etter høring og offentlig ettersyn med 

rådmannens kommentarer, datert 07.07.14. 
5.  Høringsuttalelser, tiltakshavers vurderinger og anbefalinger, datert 17. juni 2014  
6.  Uttalelser ved høring og offentlig ettersyn* 

a. Arvid Lillethun  
b. Miljøvernmyndighet v/Astrid Ehringer, Ringerike kommune 
c. Landbrukskontoret for Ringerike og Hole 
d. Jan Erik Skogsholm 
e. Hønefoss Bueskytterklubb v/ Vetle Vollheim 
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f. Trafikkrådet, Ringerike kommune 
g. Ringerike O-lag v/Morten Dåsnes 
h. Fylkesmannen i Buskerud 
i. Fellesanlegget Hovsmarka c/o Hønefoss skiskytterklubb v/Kjell Ove Nesheim 
j. Ringeriks-kraft Nett 
k. Statnett 
l. Kommuneoverlegen v/Unni Suther, Ringerike kommune 
m.  Buskerud fylkeskommune 
n. Hans Erik Gamkinn og Ragnhild B Alme 
o. Håvard Skogmo 
p. Fossekallen IL v/skigruppa 
q. Fossekallen IL v/Tom Bondehagen 
r. Hilde Berggren 
s. FAU Ullerål skole v/Dag Øyvind Henriksen 
t. Statens Vegvesen 
u. Ringerike Utvikling AS 
v. Noen av uttalepartene har sendt flere innspill med kommentarer i etterkant 

av møter, bl.a. Hønefoss Skiskytterklubb, Hønefoss bueskytterklubb og 
Hønefoss og Omegn Brukshundklubb 

7.  Saksprotokoll fra oppstart av områderegulering Treklyngen – forslag til planprogram, 
formannskapet 04.12.2012, sak 267/12. 

8.  Saksprotokoll fra Treklyngen – fastsettelse av planprogram, formannskapet 11.06.2013, 
sak 87/13.* 

9.  Saksprotokoll Treklyngen – klage, formannskapet 12.11.2013, sak 150/13.* 
10. Saksdokumenter 1.gangs behandling av planforslaget, formannskapet 03.12.2013, sak 

176/13.* 
11. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, formannskapet 03.12.2013, sak 

176/13.* 
12. Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00* 
13. Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.95* 
14. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med 

tilhørende bestemmelser.* 
15. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.* 
 
Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 
Ipad og kommunens nettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift.  
 
 
 Ringerike kommune 17.07.2014 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Heidi Skagnæs 
saksbehandler: Grethe Tollefsen 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

BESTEMMELSER 

0605_381  

områderegulering for Treklyngen 
 

Utarbeidet av COWI AS 17.6.2014 

Revidert av Ringerike kommune 17.07.2014 
 

1.gangs behandling Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.13 sak 136/13 

1. gangs behandling i Formannskapet 03.12.13 sak 176/13 

Høring og offentlig ettersyn 10.12.13-21.02.14 

2.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 

Formannskapet  DATO, sak SAKNR 

Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR 

 

 

Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01    

    

 

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig godkjent / vedtatt. 

Etter vedtak brukes endringslisten til informasjon om endringer av godkjent plan  - både ordinære og «mindre 

endringer». 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 

 

1. Bebyggelse og anlegg      Feltnavn  

Boligbebyggelse       B 

Industri        I 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Veg         V 

Gang- og sykkelveg       GS 

Parkering        P 

Annen veggrunn – grøntareal     VG 

  

3. Grønnstruktur 
Grønnstruktur        G 

 

Hensynssoner og bestemmelsesområder 

Faresone – høyspenningsanlegg     H370_ 

Faresone – forurenset grunn      H390_ 

Bestemmelsesområde – automatisk fredete kulturminner #1-6 
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§ 1. Felles bestemmelser  

§ 1.1 Svartelistede arter 

Ved graving, transport og mottak av masser må en sikre at arter som er svartelistede ikke spres. 

§ 1.2 Støy og annen forurensning 

Støy og annen forurensning skal til enhver tid være i henhold til gjeldende lovverk og 

retningslinjer.  

§ 1.3 Energi og miljø 

Alle nye anlegg skal gjennomføres og designes på en måte som både i anleggs- og driftsfasen 

er miljøvennlig og bidrar til et lavt energiforbruk. 

§ 1.4 Kulturminner, varsling 

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk 

fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndigheten varsles som omtalt i 

lov om kulturminner § 8, 2. ledd. 

§ 2. Bebyggelse og anlegg 

§ 2.1 Bebyggelse og anlegg – felles bestemmelser 

Alle tiltak skal utformes med høy visuell kvalitet, og tilpasses områdets egenart og tiltakets 

funksjon med hensyn til målestokk, struktur, høyder, materialbruk og farger. 

 

Tekniske fremføringer over og under bakken (transportbånd, fjernvarmeledninger, mv.) kan 

fremføres innenfor industriområdene. 

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse  

1. Formål 

Område B skal nyttes til boligbebyggelse.  

2. Boligtype 

I område B er det tillatt å oppføre frittliggende småhusbebyggelse (eneboliger og 

tomannsboliger) med tilhørende anlegg. 

3. Utnyttingsgrad 

Prosent bebygd areal skal ikke overstige 30 %BYA inklusiv overflateparkering. Utforming og 

plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng og bebyggelse. 

§ 2.3 Bebyggelse og anlegg - industri 

1. Formål 

Område I skal nyttes til formål industri. 

2. Funksjoner/ bruk 

Innenfor område I kan det oppføres ny bebyggelse for industri, lager med tilhørende 

kontorvirksomhet og tilhørende anlegg.  

3. Utnyttingsgrad og høyde 

Prosent bebygd areal skal ikke overstige 50 %BYA.  

Maksimal høyde på møne/gesims skal ikke overstige 30 m over terrengnivå, men det kan ikke 

bygges høyere enn kotehøyde 170. Piper, tårn og tanker kan ha større høyde. 
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§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 3.1 Felles bestemmelser for trafikkområder 

1. Formål 

Områdene skal nyttes til formål offentlig trafikkområde, med underformål som angitt på 

plankartet. 

2. Tekniske planer 

Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til planer som 

på forhånd er godkjent av kommunen.  

3. Vegstandard og avkjørsler 

Offentlige og private veger og avkjørsler skal ha utforming og standard som tilfredsstiller de 

gjeldende vegnormaler. Avkjørsler er vist på plankartet. 

§ 3.2 Parkering 

1. Formål 

Område P skal nyttes til offentlig parkeringsplass. 

§ 3.3 Annen veggrunn - Grøntareal 

1. Formål 

Annen veggrunn skal opparbeides pent og tilplantes der det ikke kommer i konflikt med 

nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold.  

Vedlikeholdssone / grøft skal tilsås med gras inntil 2 m fra skulderkant. 

§ 4. Grønnstruktur 

§ 4.1 Felles bestemmelser for grøntstruktur 

1. Formål 

Områdene skal nyttes til formål grønnstruktur/friluftsområde. Det kan legges 

fremføringsledninger for vann, avløp, elektro og fjernvarme. Innenfor områdene kan det settes 

opp gjerder der det er nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn, men området skal så langt som 

mulig gjøres tilgjengelig for allmenheten.  

 

I åsdraget vest for eksisterende stadion søkes det eksisterende terrenget bevart av 

landskapsmessige hensyn.  

 

Innenfor området grøntstruktur kan det også etableres nødvendige fasiliteter for driften av 

idretts- og friluftsaktiviteter. Det kan også etableres vegetasjonsskjerm og evt. jordvoll, hvis det 

anses som hensiktsmessig.  
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§ 5. Hensynssoner og bestemmelsesområder 

§ 5.1 Faresone - Høyspenningsanlegg 

1. Funksjoner/bruk 

Fareområde rundt høyspenningsanlegg er vist på plankartet med skravur. 

Bygninger skal ikke plasseres i fareområdet. 

2. Restriksjoner i hensynssonen 

I hensynssonen under høyspenningsledningen må det tas hensyn til gjeldende 

høyderestriksjoner og andre sikkerhetsmessige restriksjoner. 

§ 5.2 Faresone - Område med forurenset grunn 

En hver form for tiltak innenfor området må avklares med Ringerike kommune. 

§ 5.4 Bestemmelsesområde - Automatisk fredete kulturminner 

Bestemmelsesområde #1-6 består av følgende automatisk fredete kulturminner: 

#1: ID 173411 

#2: ID 173405 

#3: ID 173417 

#4: ID: 173394-1 og 173394-2 

#5: ID 173459-1, 173459-2, 173459-3 og 173459-4 

#6: ID 173463 

§ 7. Rekkefølgebestemmelser 

§ 7.1 Plankrav - detaljregulering 

For industriområdet (I) skal det utarbeides detaljregulering før det gis rammetillatelse. 

Følgende krav stilles til detaljreguleringen: 

1. Adkomst til området med tilhørende gang- og sykkelveg, holdeplasser for 

kollektivbetjening og kryssutforming fra E16 skal prosjekteres og inngå i planen. 

2. Det skal legges til rette for god overvannshåndtering. Beskrivelse av tekniske løsninger 

vedlegges detaljreguleringen. 

3. Det skal foretas en vurdering av fare for brann/eksplosjon, kjemikalieutslipp, støv, støy 

og annen forurensning. Dokumentasjon på denne vurderingen og beskrivelse av 

eventuelle tiltak vedlegges detaljreguleringen. 

4. Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologiske utgravning 

av de berørte automatisk fredete kulturminnene id 173394-1 og -2, 173405, 173411, 

173417, 173459-1 til -4, 173463, markert som bestemmelsesområder #nr 1-6 på 

plankartet. 

5. Dersom deler av trafikken til virksomhetene i planen skal benytte Hovsmarkveien, skal 

evt. behov for tiltak i Hovsmarkveien vurderes i detaljreguleringen. 

6. Eventuelle behov for gang- og sykkelveg langs Ådalsvegen og eventuelle 

rekkefølgebestemmelser til denne skal vurderes i detaljreguleringen 

7. Interne grøntstrukturområder innenfor industriområdet skal vurderes og inngå i 

detaljreguleringen. Disse grøntområdene skal så langt det er mulig gjøres tilgjengelige 

for allmennheten. 

8. Før tilrettelegging for næringsutvikling innenfor planområdet skal det utarbeides en 

plan for Hovsmarka sør. Denne skal så langt som mulig søke å erstatte eksisterende 

løyper, anlegg og friluftsbruk som blir berørt av næringsutviklingen i denne 

områdereguleringen. Planen skal tilfredsstille gjeldende krav til skiskytteranlegg med 

framkommelighet for funksjonshemmede og godkjennes av Ringerike kommunestyre. 
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1 Innledning 

Follum industriområde omfatter områdene til den tidligere papirfabrikken Norske Skog Follum, som ble 
nedlagt vinteren 2012. I etterkant av nedleggelsen kjøpte Viken Skog hele fabrikkområdet med tanke på 
å etablere ny virksomhet med trevirke som utgangspunkt. Treklyngen er navnet på den delen av Viken 
Skog som jobber med utvikling av det nye industriområdet. Denne områdereguleringen er et ledd i 
industrisatsingen. Dagens næringsområde er for lite i areal for Treklyngens planer, og man ønsker derfor 
å utvidet arealet som er regulert til næring. 
 
Høsten 2012 ble planarbeidet satt i gang, og dette omfattes av «Forskrift om konsekvensutredninger». 
Det ble ved oppstart utarbeidet planprogram for den nye områdeplanen. Planprogrammet la føringer for 
planprosessen og påpekte hvilke fagtema som skulle utredes nærmere i konsekvensutredningen.  
 
Denne planbeskrivelsen med konsekvensutredning tar for seg prosessen man har vært gjennom, og 
beskriver planforslaget man har kommet fram til. Videre er fagtema som ble omtalt i planprogrammet 
vurdert, og konsekvenser for miljø og samfunn, som følge av planforslaget er beskrevet under kapittel 7.  
 
Områderegulering er en kommunal planoppgave, men det kan inngås avtale mellom kommuner og 
private aktører om utarbeiding av områdeplaner. I dette tilfellet er det gjort en slik avtale mellom 
Ringerike kommune og Treklyngen. 
 
COWI er engasjert av Treklyngen for å bistå med utarbeiding av komplett planmateriale. 
 
 

 
Planbeskrivelsen er revidert etter offentlig ettersyn. Endringer omfatter i hovedsak justering av 
avgrensning mellom skiskytterstadion og nytt næringsområdet, slik at selve stadionområdet ikke blir 
berørt av framtidig industriutbygging. Det er gjort noen endringer på bestemmelsene, og 
planbeskrivelse er revidert i henhold til reviderte bestemmelser. Kapittel 7.16 Kulturminner er revidert 
etter at det er gjennomført kulturminneregistrering, og det er lagt til Vedlegg 9, rapport fra nevnte 
registrering. 
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2 Prosess og medvirkning 

Høsten 2012 ble det avholdt oppstart og avklaringsmøter med Ringerike 
kommune.  

Deretter ble det utarbeidet et planprogram som ble behandlet politisk i 
Hovedkomite for Miljø og Areal (HMA) 03.12.12 og Formannskapet 
den 04.12.12. Her ble planprogrammet vedtatt lagt ut til offentlig 
ettersyn. Sammen med varsel om oppstart av planarbeidet ble forslag til 
planprogram sendt ut til grunneiere, naboer, berørte parter og offentlig 
myndigheter. Planarbeidet ble også annonsert i Ringerikes Blad og på 
kommunens nettsider. Se vedlegg 1for varslingsbrev og adresseliste. 

Ved fristen for å komme med merknader var det mottatt 14 merknader 
til oppstart og planprogram. Et sammendrag og kommentarer til disse 
ble laget etter offentlig ettersyn av planprogrammet. Se vedlegg 2. 
 
Planprogrammet, sammen med vedlegg 2, ble behandlet av HMA 
10.06.13 og fastsatt av Formannskapet 11.06.13. Følgende tilføyelser til 
planprogrammet ble vedtatt: 
 

a) Nytt utredningstema for Vassdrag 

b) Forurensningsloven tas med under overordnede føringer 

c) Naturmangfoldloven nevnes under punkt 6.2.3 

d) Forhold for myke trafikanter og kollektivtrafikk presiseres 
under punkt 6.2.6 

e) Folkehelsemeldingen 2012-2030 føres opp under overordnede 
føringer for planarbeidet med bakgrunnen i hensyn til 
idrett/grønne lunger og skolenes/barnehagenes aktiviteter i 
nærområdet. 

Basert på planprogrammet med vedtatte tilføyelser, samt innkommende 
merknader er det utarbeidet et planforslag som består av: 
 
› Plankart 
› Planbestemmelser  
› Planbeskrivelsen med konsekvensutredning og tilhørende vedlegg. 
 
Etter politisk behandling vil det bli offentlig ettersyn av planforslaget, 
før forslaget revideres ved behov og deretter sendes til ny politisk 
behandling. 
 
Diagrammet til høyre viser den formelle planprosessen. 
 
 

Oppstart av reguleringsplan som 
utløser krav om KU

•Utarbeide forslag til planprogram

•Oppstartsmøte med kommunen

Politisk behandling av forslag til 
planprogram i Hovedkomiteen for 

Miljø og Areal (HMA) og 
Formannskapet, før:

•Formelt varsle oppstart

•Planprogram på høring med 6 
ukers frist

•Innarbeide merknader som 
kommer inn

Planprogram fastsettes (vedtas) 
politisk av ormannskapet, etter 

fbehandling hos HMA.

Utarbeide planforslag med  
tilhørende konsekvensutredning

1. gangs politisk  behandling av 
planforslaget i HMA og 

Formannskapet

•Planforslag legges deretter ut på 
høring med 6 ukers høringsfrist

•Planen revideres i hht.merknader

2. gangs politisk behandling av 
planforslaget i  HMA og 

Formannskapet, før 
egengodkjenning i kommunestyret 
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Etter at planprogrammet ble fastsatt i Ringerike kommune, har grunneierne av de to private LNF-
eiendommene lengst nord i planområdet (Børdalsmoen) sendt inn klage på saken. De ønsker en annen 
arealbruk enn industri på sine eiendommer. Ringerike kommune behandlet klagen i Formannskapet, før 
den ble sendt til Fylkesmannen. Behandling av klagen i disse instansene resulterte i at klagen ble avvist. 
 
Ved utarbeiding av planforslaget er det tatt utgangspunkt i fastsatt planprogram, og det er lagd et 
planforslag med utgangspunkt i Treklyngens planer og ønsker for området. 
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3 Beskrivelse av dagens situasjon  

I dette kapittelet gis en kort beskrivelse av dagens situasjon, for å gi et innblikk i hvordan Hovsmarka og 
planområdet framstår i dag. Kapittel 7 tar for seg ulike fagtema som berøres av planarbeidet, og dagens 
situasjon er noe mer beskrevet med fokus på de enkelte temaene. 

Beliggenhet og adkomst 

Follum og Hovsmarka ligger nord for Hønefoss sentrum, og dagens industriområde ligger på begge 
sider av elva Begna som renner gjennom denne delen av Hønefoss.  
 
Follum har adkomst fra E16 (tidligere Rv35) Ådalsvegen som går fra nordlige del av Hønefoss sentrum 
og opp til E16 forbi Hønefoss. Avkjøringen herfra til Follum er like ved E16-krysset. Fra Hønefoss nord 
er det også mulig å kjøre Hovsmarkveien forbi Hovsmarka og boligområdene der, og komme ned til 
industriområdet. Fra motsatt side kan man kjøre Hofsfossveien fra Hønefoss sentrum og opp langs 
vestsiden av elva fram til vestsiden industriområdet. Det er ikke åpent for gjennomkjøring på dagens 
næringsområde på tvers av elva, og fabrikkområdet er avstengt for offentlig ferdsel. 
 
Til Hovsmarka friområde kommer man enten ved å kjøre gjennom Hov næringsområde, eller ved å 
parkere i nord ved adkomstveien ned til Follum. 
 
 

 
Over: Kart over Hønefoss.  Planområdet markert med 

rødt. (Kilde: www.finn.no)  

 
Over: Ortofoto. Krysset E16 øverst til høyre, og Hov 

næringsområde nederst på midten. 
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Bruk av området 

Størsteparten av planområdet er i dag en del av et større friområde. Det er etablert skiskytterarena i 
området, med tilhørende asfalterte rulleski-, rullestol- og lysløyper for skiaktiviteter hele året, i tillegg til 
flere skogsstier. Hønefoss brukshundklubb holder også til her, og har treningsområder og hundeløyper 
på sitt område. Ringerike O-lag har orienteringskart for området. Hønefoss bueskytterlag har både eget 
anlegg og bruker skiskytteranlegget. Hovsmarka er et mye brukt friområde for nærmiljøet og brukes 
blant annet av skole og barnehage, i tillegg til folk som trener her.  

Vegetasjon og terreng 

Hovsmarka er i stor grad skogdekt. Vegetasjonen er stedvis tett, bortsett fra der det er bebygd eller 
opparbeidet for treningsaktiviteter, under høyspenttraseen og på de nordligste områdene hvor det er tatt 
ut tømmer. Terrenget i området er et kupert ravinelandskap, med bratte skråninger og relativt store 
høydeforskjeller innenfor et begrenset areal. 

Bebyggelse 

I planområdet er det i dag lite bebyggelse. Skiklubben og bueskytterlaget har noen brakker og en 
lagerhall tilknyttet sine arealer, og hundeklubben har et klubbhus i tillegg til installasjoner på 
treningsområdene. I den nordligste delen av Hov næringsområde er det noe areal som benyttes som 
lagerplass, i tillegg til et karosseriverksted. Ved innkjøringen til det inngjerdede området som benyttes 
av skiklubben og hundeklubben, ligger et eldre bygg som eies av kommunen og blant annet har vært 
brukt som klubbhus for ulike lag og foreninger.  
 
På det høyeste punktet i området ligger et kommunalt høydebasseng og det går traseer for tekniske 
anlegg herfra. I tillegg går det store høyspenttraseer på tvers av området. 

Bilder 

Over: Adkomstvei fra Hov næringsområde. 

 

Over: Standplass på skiskytterarenaen.  
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Over: Kommunalt høydebasseng på høyeste punktet i 

planområdet. 

 

Over: Asfalterte rulleski- og lysløyper innenfor 

planområdet. 

Over: Utsikt vestover mot Follum industriområde. 

 

Over: Høyspent på tvers av planområdet. 

 

Over: Utsikt over deler av planområdet med skiskytterarenaen i bunnen. 

 

Over: Treningsområdet og klubbhuset til hundeklubben i forgrunnen, mens skiskyterstadion og løypene ligger i 

skogen i bakkant. 
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4 Overordnede rammer og føringer 

4.1 Gjeldende reguleringsplaner 

› Follum områdeplan, vedtatt 31.03.11 
Områderegulering av dagens industriområde på Follum, som strekker seg langs hele vestre kant av 
varslet planområde for en utvidelse av industriområdet. Arealene som grenser mot Hovsmarka er 
regulert til grønnstruktur, næringsvirksomhet og industri. Over høyspentrassene som krysser både 
Hovsmarka og dagens industriområde er det lagt hensynssone 

› Hovsmarka, vedtatt 28.11.85 
Gammel reguleringsplan som dekker hele Hovsmarka, Follum industriområde og eiendommene 
nordøst for Hovsmarka. Den delen av Hovsmarka som ligger innenfor varslet planområde er 
regulert til friområder og landbruksområder.  

› Hovsmarka næringsområde, vedtatt 01.11.01 
Reguleringsplanen dekker næringsområde ved Hovsmarka friområde. Den nordligste delen av 
planen ligger innenfor varslet planområde, og arealene her er avsatt til parkering og friluftsområde. 

› Rv.35 G/S Hovkr. – Risesletta, vedtatt 30.01.97 
Eldre reguleringsplan som regulerer gangvei langs Ådalsvegen. Gangveien er ikke bygd.  

 
Over: Utsnitt fra kommunens kartbase over vedtatte reguleringsplaner. 
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4.2 Pågående planarbeid  

› Ved oppstart av dette planarbeidet var Ringerike kommune i en prosess med omregulering av deler 
av Hovsmarka. Hensikten er å se på arealbruken for Ringerikshallen. Ubebygde områder som 
tidligere er avsatt til byggeområde idrett ønskes omregulert il friområder. Ringerikshallen foreslås 
som et kombinert utbyggingsområde.  

› Ny trase for E16 mellom Nymoen og Eggemoen har vært oppe tidligere, men det foregår ikke noe 
formelt planarbeid. Det ventes at denne likevel vil være en viktig veistrekning i kommende år. 

› Man er kjent med at Statnett vurderer sine høyspenttraseer i området, og dette kan på sikt medfør 
endringer for linjene som krysser over Hovsmarka. 

› Ringerike kommune har satt i gang en planprosess for rullering av kommuneplanen. Treklyngen 
har spilt inn området for dette planforslaget som industriområde. Grunneierne for LNF-
eiendommene har spilt inn sine arealer som framtidig boligområde.  

4.3 Kommuneplaner 

› Kommuneplan for Ringerike 2007-2019, vedtatt 30.08.2007 
 
Dette er en overordnet plan som tar for seg viktige mål for kommunen i den perioden som planen 
gjelder for. I forhold til dette planarbeidet kan det spesielt nevnes at kommunen har en målsetting 
om å være en god kommune for næringslivet og følgende punkter er av kommunens hovedmål: 
 
› Flere lønnsomme arbeidsplasser innen kunnskapsbaserte og tjenesteytende virksomheter 

 
› Opprettholde og videreutvikle næringsliv og arbeidsplasser basert på naturressurser i 

kommunen 
 

Ellers er bomiljø viktig og tilgang til friluftsområder tatt med. Konsekvensutredningen som skal 
følge planforslaget vil se på virkninger som følge av en eventuell utvidelse av industriområdet, 
både i forhold til næring og nærmiljøet omkring Follum. 

› Kommuneplanens arealdel legger overordnede føringer for arealbruken i kommunen. I gjeldende 
plan ligger størstedelen av Hovsmarka inne som friområde, mens områdene nordøst for friområdet 
er satt av til LNF.  

› Energi og klimaplan, vedtatt 02.12.10 
Klimaarbeidet i Ringerike kommune har en visjon om at «Ringerike skal være et forbilde innen 
energieffektivisering, bruk av fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp.» Planen 
inneholder en rekke mål og tiltak for hvordan man kan oppnå dette. I planarbeidet for en utvidelse 
av Follum vil dette være tema som er med når forslaget skal utarbeides, og klima og energi vil bli 
belyst i konsekvensutredningen. 

› Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2012-2019 har til hensikt å bidra til å etterkomme 
hovedmålene i kommuneplanen. Videre er planen en betingelse for tildeling av spillemidler til 
idrettsanlegg og det er listet opp prioriterte anlegg for de nærmeste årene. Konkrete tiltak i 
Hovsmarka er ikke prioritet, men lysløyper for helårsbruk vil få prioritet. 
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› Kommunal planstrategi 2012-2015 er en oversikt over kommunens planlegging og er 
retningsgivende for prioritering av planoppgaver. Det fremgår tydelig av planstrategien at 
næringsutvikling er et satsingsområde for kommunen. 

› Folkehelsemeldingen 2012-2030 gir en oversikt over folkehelseprofilen i Ringerike kommune og 
legger føringer for satsningen på folkehelse fram mot 2030.  

4.4 Fylkesplaner 

› Regional planstrategi for Buskerud 2009 – 2012, Buskerud Fylkeskommune 
Dette er en strategisk plan med bakgrunn i utviklingstrekk og utfordringer i Buskerud, og det 
fokuseres på 8 ulike satsingsområder. Næringsliv er et av disse, og en eventuell utvidelse av 
Follum må ses i sammenheng med ønsket om positiv utvikling for næringslivet. 

4.5 Statlige føringer 

› RPR for samordnet areal og transportplanlegging 

› RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

› Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen T-1442/2012 

› Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 

› Forskrift om konsekvensutredninger 

› Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 

› St. meld 26 Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand  

› Den europeiske landskapskonvensjonen 

› Statlig retningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene, fastsatt 04.09.09  

› Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 
24.juni 2011 

› Forurensingsloven  
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5 Beskrivelse av tiltaket 

Bakgrunn  

Viken Skog ervervet Follum-området som følge av nedleggelser i treforedlingsindustrien, og generelt 
dårlig lønnsomhet og lav investeringsvilje/evne blant de industrielle aktørene. Samtidig med 
stengningen av Norske Skog Follum, forsvant også en annen betydelig aktør, Peterson i Moss.  Uten en 
fornyelse av norsk skogsindustri betyr dette en varig svekkelse av hele skognæringen.  I 2013 ble 
situasjonen dramatisk forverret ved at Södra Cell Tofte, som kjøper av 25 % av alt tømmer som hogges i 
Norge, og var den eneste kjøper av massevirke furu, ble permanent stengt.  Med dette er det så godt som 
slutt på all treforedlingsindustri vest for Oslofjorden.  Hellefoss på Hokksund og Vafos i Kragerø gikk 
konkurs i 2013, men ble startet opp igjen av nye eiere. Disse eierne er imidlertid i hovedsak ikke 
industrielle, og fremtiden for de to fabrikkene er usikker. I tillegg er det et sterkt avhengighetsforhold 
mellom denne industrien og trelastindustrien gjennom hele verdikjeden fra skogsdrift til utnyttelse av 
sidestrømmer og biprodukter.  Resultatet er svekket lønnsomhet og konkurranseevne for 
trelastindustrien i den rammede geografien.  Krisen som hovedsakelig skyldes summen av lavere 
økonomisk aktivitet (marked) og strukturelle endringer i papirforbruket i Europa, rammer næringen 
generelt, og behovet for omstilling og nytenkning gjør seg derfor gjeldende i store deler av den 
europeiske skognæringen.   

Målsetting 

Viken Skog har som formål å sikre avkastning på andelseiernes skog.  I nåværende situasjon innebærer 
dette også et spesielt engasjement i å bidra til og legge til rette for etablering av ny skogbasert industri.  
Alternativet vil være en framtid som leverandør til mer fjerntliggende markeder, der transportkostnader 
vil marginalisere den økonomiske verdien av en stor del av råstoffgrunnlaget.  Det kan nevnes at 
Baltikum har vært en storeksportør av tømmer også til Norge gjennom 2000-tallet og frem til 
finanskrisen, uten selv å ha egen industri i særlig grad. Da finanskrisen kom falt eksporten bort, og den 
baltiske skoglige verdikjeden havnet i dyp krise.  

Viken Skog mener at man må sørge for å ha industriell verdiskapning i Norge. Follum ligger unikt til 
midt i skogen og råstoffet, på det stedet der to av Norges viktigste veier møtes og med tilknytning til 
jernbane. Området har vært industrielt i flere hundre år og det fins en kompetent arbeidsstokk i 
lokalmiljøet som er vant til å jobbe skift. Beliggenheten er unik og strategisk, ikke bare i norsk 
sammenheng, men også i europeisk. Viken Skog ønsker derfor å gjøre Follum-området til hovedarena 
for en nysatsing på norsk skognæring.  I dag kjennes det ikke til lignende planer. Det er derfor grunn til 
å hevde at Treklyngen på Follum-området er en satsning av nasjonal interesse for norsk skognæring.   

Treklyngens planer 

Gjennom å legge til rette for ny industri lokalisert nær store nok råstoffressurser, ønsker Viken Skog 
sammen med partnere og investorer å skape en skogindustriklynge som til sammen utnytter hele treet, 
og så langt hensiktsmessig, deler en felles industriell infrastruktur.  Nytt i Norge, men et kjent 
industrikonsept fra andre skogland og andre bransjer, anses en slik industriklynge å være en forutsetning 
for en robust, omstillingsbar, effektiv og lønnsom skogsindustri.  Som eksempler kan nevnes Wismar-
klyngen i Tyskland (tremekanisk industri og pelletsproduksjon), Karlstad-klyngen i Sverige (som 
markedsfører seg som Paper Province) og flere andre store etableringer der ulike industrielle aktører 
lokaliserer sine anlegg med felles infrastruktur og store synergier.  Dette klyngekonseptet betinger også 
at et tilstrekkelig stort areal er disponibelt før den første fabrikken plasseres.  Den fysiske størrelsen på 
en slik klynge avgjøres av to faktorer: 
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› krav til skala i den enkelte produksjonsenheten i forhold til investering og marked, inkludert 
muligheter for senere ekspansjon (arealreserve) for å sikre framtidig konkurransekraft 

› det samlede råstoffgrunnlaget som det teknisk-økonomisk er realistisk å foredle i en slik klynge. 

I tillegg til aktivitetene i Treklyngens regi, er det også etablert et såkalt industriinkubatorselskap, Pan 
Innovasjon AS (PI) som er en instrumentell aktør og har som formål å bistå etablerere i Treklyngen.  
Det nye eierskapet i PI vil bestå av 5-7 minoritetseiere som alle deler visjonene for Treklyngen.  PI er 
operativ fra 1. oktober 2013, og konsolidering av eierskapet er en pågående prosess.  Siva som bidrar 
finansielt til driften av PI vil også gå inn på eiersiden.  

Viken Skog vil gjennom Treklyngen samarbeide med andre industrielle aktører, investorer og det 
offentlige om å realisere ny skogsindustri.  Hovedaktivitetene i Treklyngen er tilrettelegging av 
industriområdet med hensiktsmessig infrastruktur, tilgang til tilstrekkelige arealer, reguleringsplaner, 
mm. De konkrete industriprosjektene vil utvikles i samarbeid med markedsaktører, andre industrielle 
aktører, teknologiutviklere, FoU-miljøer, virkemiddelapparatet, investorer, osv. Første hovedmål er å 
kunne starte ny produksjon innen fem år fra 2012, dvs. i 2017.  I praksis innebærer dette at den første 
byggebeslutningen vil finne sted i løpet av 2014.    

En konseptstudie av Treklyngen er utført og ligger til grunn for denne områdeplanen.  Denne omfatter 
ulike, alternative produksjonsanlegg og deres tilhørende arealbehov. Utredningen omfatter et stort antall 
ulike foredlingsprosesser og sluttprodukter.  En velfungerende treklynge vil bestå av tre 
hovedelementer: 

› Foredling og videreforedling av sagtømmer 
› Foredling og videreforedling av massevirke 
› Utnyttelse / foredling av lavverdig virke og hogstavfall til ulike energi-/drivstofformål 

Status 

Per 1. november 2013 har Treklyngen konkrete prosjekter innenfor alle tre hovedelementene i klyngen.  
Disse prosjektene kan grovt deles i fire kategorier. Tidsangivelsene er indikativer, og antyder 
tidsforbruket fra prosjektstart til en eventuell beslutning om realisering. Generelt vil mindre prosjekter 
komme raskere til beslutningspunktene. Gjennomføringstid for et byggeprosjekt kommer i tillegg og vil 
ligge på halvannet til to år, avhengig av størrelse og kompleksitet. 

1 Helt konkrete prosjekter der både partnere, produkter og teknologi er på plass.  Her vil en 
realisering oftest avhenge av markeds- og lønnsomhetsanalyser, dvs. 1-3 år for beslutning. 

2 Samarbeid med aktører om å utvikle prosjekter av ulik modenhet hva gjelder product / marked / 
teknologi. Slike prosjekter krever noe mer tid og ressurser før de materialisere seg, dvs. 2-4 år.   

3 Prosjekter der Treklyngen samarbeider med FoU-miljøer og andre selskaper om å utvikle nye 
produkter eller applikasjoner. Langsiktige prosjekter med stor innovasjonshøyde, 5-10 år. 

4 Inkubatorprosjekter der Pan Innovasjon hjelper innovatører eller nystartede virksomheter til å 
kommersialisere sin oppfinnelse / teknologi / forretningsidé.  PI har etablert et silingsverktøy for å 
sikre at de kun engasjerer seg i prosjekter med et godt gjennomføringspotensiale.     

I tillegg til egeninnsats, støttes «alle» prosjektene på ulike måter av det offentlige virkemiddelapparatet 
(Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Siva, Fylkeskommunen, m.fl.) 
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Arealbehov 

Det som er helt bestemmende for Treklyngens arealbehov før det tas noen som helst 
investeringsbeslutning, er at det ikke foreligger klare arealbegrensninger for å kunne realisere en 
komplett industriklynge.  Hvor mye areal som vil være benyttet når klyngen er «ferdig», kan ikke sies 
med sikkerhet.  Utfra erfaring med ulike industrianlegg av den typen det jobbes med å realisere, er det et 
klart behov, også for de tilleggsarealene det søkes omregulering for. Det er også viktig å betrakte 
Treklyngen som en «evig» dynamisk klynge der det hele tiden vil foregå planlegging av neste fabrikk.  
Heller ikke nye fabrikker vil ha evig liv, og klyngekonseptet vil ha en egendynamikk omkring nye 
verdiskapningsmuligheter. 

Det vil selvsagt gå lang tid før klyngen er komplett, men klyngens styrke ligger også i at virksomhetene 
plasseres riktig i forhold til hverandre helt fra første byggetrinn. Dette lar seg kun gjøre ut fra et 
totalbilde av et sannsynlig sluttresultat. Det er derfor avgjørende, ikke minst for å ivareta klyngens 
troverdighet blant potensielle investorer, at det ikke foreligger arealrestriksjoner for å kunne bygge og 
utvikle både de enkelte produksjonsanlegg og en komplett klynge. 

Treklyngen har fra første stund jobbet med en generalplan for området, nettopp for å planlegge den 
fremtidige klyngen rasjonelt og unngå å legge en produksjonsenhet «feil», og dermed begrense all 
videre industriutvikling. Spørsmålet om arealdisponering er allerede kommet opp i konkrete diskusjoner 
med mulige partnere.  

Pr i dag ser man for seg å starte industriutviklingen i tilknytning til eksisterende industriområde på 
Follum. Å ta i bruk den omregulerte delen av Hovsmarka ligger trolig lengre fram i tid. Det vil ikke 
være aktuelt å gjøre større terrenginngrep i Hovsmarka før man har konkrete planer for området. Det er 
også krav om detaljregulering for dette området, og deretter må det søkes tillatelse til igangsetting av 
tiltak før man kan gå i gang med utbygging. I reguleringsbestemmelsene er det fastsatt hva som særskilt 
skal inngå / vurderes ved detaljregulering. 

Follum og Hovsmarka 

Både Xynergo og Avinor har i sine konklusjoner tidligere kun funnet en håndfull egnete lokaliseringer 
for biodrivstoffanlegg i Norge, og framholder Follum-området som ett av disse. Ringerike anses 
generelt velegnet pga sin sentrale beliggenhet i vei- og banenett, i en stor nok skoggeografi til å kunne 
realisere en treklynge. Da Norske Skog Follum var til salgs, valgte Viken Skog å satse på dette området 
av flere grunner: 

› Mye av de nødvendige arealene er allerede regulert for denne typen industri (gjeldende områdeplan 
for Follum / Årbogen). Området med tilleggsarealer ble ansett som tilstrekkelige, og det var en god 
og konstruktiv dialog med Ringerike Kommune om Treklyngeplanene i forbindelse med 
ervervelsen.       

› Området har viktige og betydelige grunnlagsinvesteringer som vil gi betydelige 
investeringsbesparelser ved nyetableringer:  

•  Råstoffanlegg og miljøanlegg (renseanlegg) er topp moderne og i svært god forfatning, og 
anses å være fullverdige løsninger for hele Treklyngen.  Gjenbruksverdi basert på nypris er 
700-900 millioner kroner. 

• Energiinfrastruktur (kraft og varme) kan med relativt beskjedne investeringer tilrettelegges for 
nye prosjekter. 
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• En verdifull vannrettighet fulgte ervervet, og det er beviselig gode resipientforhold for denne 
typen industri. 

• Betydelige gjenbruksverdier som verksted, kontorbygg og lagerlokaler, veier, etablert adkomst 
til bane- / riksveinettet, m.m 
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6 Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Mål for planarbeidet 

For Viken Skog er hensikten med planarbeidet å få godkjent en områderegulering som åpner opp for en 
utvidelse av industriområdene på Follum. Dette for å ha tilgang på tilstrekkelig store arealer i forhold til 
de nyetableringene man jobber for å få på plass. 
 
Samtidig ønsker man en åpen prosess omkring omregulering av de aktuelle områdene, og man ønsker å 
komme fram til en løsning som både gir mer industriareal og gir minst mulig konflikt med øvrige 
interesser og omkringliggende arealer. 

6.2 Alternativer som er drøftet 

Det er i dette planarbeidet ikke drøftet alternativ lokalisering for Treklyngens industrisatsing. 
Planarbeidet har tatt for seg det varslede planområdet, og man har drøftet ulike tema som grunnlag for et 
planforslag for dette arealet. 

Terreng 

Området er som kjent kupert i dag, med store høydeforskjeller i fht. tilstøtende industriområde. For å få 
til et hensiktsmessig industriareal er det nødvendig med endring av dagens terreng. Flere forslag har 
vært diskutert, og det har aktivt vært brukt 3D-modell til dette arbeidet.  

Et tidlig forslag var å planere området ned til å følge terrenghøyden på dagens industriområde. Dette 
ville gitt en sammenhengende stor flate, med en stor skråning mot øst. Terrenget ville da blitt svært 
gunstig i fht industriutbygging. Men, det ville også gitt enorme mengder overskuddsmasser og det ville 
blitt en svært omfattende jobb å ta ut / frakte bort overskuddsmassene. En utfordring ville også være å 
finne egnet deponisted. 

For å unngå enorme overskuddsmasser har man drøftet en løsning som innebærer et industriområde med 
ulike nivåer. Da kan man ta ut masser fra de høyeste delområdene, og fylle opp de mer lavtliggende 
områdene i planområdet.  På den måten kan man jobbe mot en massebalanse innenfor industriområdet, 
samtidig som man får større flater til utbygging. En utforming av området med dette som utgangspunkt 
ble lagt til grunn for planarbeidet. Terreng og landskap er nærmere beskrevet under kapittel 7.13. 

På bakgrunn av behovet for store terrengendringer, og kommunens krav om geoteknisk vurdering, ble 
det igangsatt geotekniske undersøkelser i området. Dette for å kartlegge grunnforholdene i området med 
tanke på stabilitet, egnethet for oppfylling og premisser for utforming. Se mer under kapittel 7.11 om 
geotekniske forhold.  

Adkomst 

I gjeldende områderegulering for Follum industriområde ligger det inne adkomst fra E16 Ådalsveien i 
nord. For å komme fram til planområdet er det denne adkomsten som i stor grad blir brukt, sammen med 
Hovsmarkeveien fra Hønefoss sentrum og over til Follum. 
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Muligheten for ny adkomst direkte mot E16 vest for planområdet ble drøftet i oppstartsfasen. Arbeid 
med et slikt kryss vurderes å være en kompleks oppgave. For planforslaget som er utarbeidet er målet å 
få godkjent en utvidelse av industriarealene, og ikke vurdere alternativ adkomst fra E16. Dagens 
adkomst i nord legges til grunn for planarbeidet, og vurderinger av denne løsningen er nærmere 
beskrevet under kapittel 7.7 Trafikkvurderinger. 

Detaljeringsgrad / plankrav 

En områdeplan er en overordnet reguleringsplan, hvor det legges opp til en prosess med senere 
detaljregulering, når man er nærmere en utbygging og har bedre forutsetninger for å planlegge området 
på et mer detaljert nivå. Samtidig kan en områderegulering være detaljert nok på enkelte punkter, slik at 
detaljregulering ikke er nødvendig for hele planområdet. 

For de ulike delområdene innenfor denne planen har man diskutert hvilket detaljeringsnivå som er 
riktig, og hva man har forutsetning for å detaljere. Krav om detaljregulering eller ikke ligger i dette, og 
det framkommer av bestemmelsene og beskrivelse under «6.4 Planens innhold» hvilke områder det er 
satt plankrav for. 

6.3 0-alternativet 

I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger skal det redegjøres for ulike alternativer. 0-alternativet 
er et generelt uttrykk for den situasjonen man kan tenke seg dersom et planlagt tiltak ikke blir 
gjennomført. I dette tilfellet vil et 0-alternativ være en situasjon hvor industriområdet ikke utvides i 
retning Hovsmarka, og friområdet forblir slik det framstår i dag. I konsekvensutredningen er 0-
alternativet dermed det som beskrives som dagens forhold. 

6.4 Planens innhold 

Planavgrensning og forhold til tilstøtende planer 

Plankartet er vist på neste side. Planområdet er tilsvarende det området som det ble varslet oppstart for, 
samt at gangvei fra Risesletta til Almemoen er tatt med i planen. Denne gangveien er regulert i en eldre 
plan, og Ringerike kommune ønsket å få den opptegnet som en del av den nye områdeplanen. 
Boligområdet på Børdalsmoen er tatt med i plankartet og regulert slik det er bygd for at det ikke skal 
oppstå uregulerte «hvite flekker» i kommunens kartbase. Det samme gjelder for Ådalsvegen. I 
gjeldende plan for gangveien er kun ene siden av midtlinjen i Ådalsvegen regulert, mens man nå har tatt 
med hele kjørebredden og sideareal inntil eiendomsgrenser langs vegen. 

Mot nord og øst overlapper planområdet på tilstøtende områdeplan for eksiterende industriområde. Det 
er en grønn buffersone i gjeldende plan som er tatt med i ny plan. Denne er omregulert til industri for at 
man skal få industriformålene i begge planene til å grense mot hverandre. Til gjengjeld er det lagt 
buffersone rundt det som nå er ytterkant av industriområdet. 

I sør strekker planen seg til og med høyspent i nordøst-sørvest retning. Tyrimyra nedlagte deponi er tatt 
med, og det samme gjelder nordligste del av reguleringsplan for Hov næringsområde. Her er det lagt inn 
samme formål som i ny reguleringsplan for næringsområdet som er under behandling. 
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Over: Plankartet. Ukjent målestokk. 
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Over: I kartet er det markert hvor industriformålene i tilstøtende planer følger hverandre, hvor 
eksisterende boliger langs Ådalsvegen er regulert inn, hvor planforslag for Hov næringsområde er tatt 
inn i planforslaget, og hvor gangvei avsluttes mot gangvei som er regulert i plan for Almemoen. 
 

Nytt industriområde 

Det er i planforslaget satt av ca 405 daa til formålet industri. Bestemmelsene åpner for ny bebyggelse 
for industri / lager med tilhørende kontorvirksomhet og tilhørende anlegg. Maksimal utnyttelse er satt til 
50 % BYA. Maksimal høyde på møne/gesims skal ikke overstige 30 m over terrengnivå, men det kan 
ikke bygges høyere enn kotehøyde 170 moh. Piper, tårn og tanker kan ha større høyde. Til 
sammenligning ligger terrenget på Risesletta på ca kote 160 moh. 

For industriområdet skal det utarbeides detaljreguleringsplan før det gis rammetillatelse. Gjennom 
bestemmelsene er det satt krav til at detaljreguleringen skal omfatte: 

› Adkomst til området med tilhørende gs-veg, holdeplasser for kollektivbetjening og kryssutforming 
fra E16 

› Overvannshåndtering med beskrivelse av tekniske løsninger. 

› Vurdering av fare for brann/eksplosjon, kjemikalieutslipp, støv, støy og annen forurensning. 
Dokumentasjon på denne vurderingen og beskrivelse av eventuelle tiltak vedlegges 
detaljreguleringsplanen. 

› Dersom deler av trafikken til virksomhetene i planen skal benytte Hovsmarkveien skal evt. behov 
for tiltak i Hovsmarkveien vurderes i detaljreguleringsplanen. 
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› Eventuelle behov for gs-veg langs Ådalsvegen og eventuelle rekkefølgebestemmelser til denne skal 
vurderes i detaljreguleringsplanen 

› Interne grøntstrukturområder innenfor industriområdet skal vurderes og inngå i 
detaljreguleringsplanen. Disse grøntområdene skal så langt det er mulig gjøres tilgjengelige for 
allmennheten. 

› Før tilrettelegging for næringsutvikling innenfor planområdet skal det utarbeides en plan for 
Hovsmarka sør. Denne skal så langt som mulig søke å erstatte eksisterende løyper, 
bueskytteranlegg og friluftsbruk som blir berørt av næringsutviklingen i denne områdeplanen. 
Planen skal godkjennes av Ringerike kommunestyre. 

Grønnstruktur 

Mot øst er det avsatt en buffersone med formål «grønnstruktur». Denne ivaretar byggegrense mot 
Ådalsvegen og buffer mot eksiterende boligbebyggelse på Børdalsmoen. Mot boligene er det avsatt 20 
meter mellom boligformål og industriformål. I tillegg legges det opp til en «grønn» skråning som en del 
av industriformålet, der man ser for seg at senke terrenghøyden i forhold til dagens terreng.  

Mot sør strekker industriområdet seg til skiskytterstadionet og høyspenttraseen. Disse områdene er 
avsatt til grøntstruktur, og videre sørover det det gamle deponiet og søndre del av Hovsmarka også 
regulert til grønnstruktur.  

Arealoversikt 

Tabellen under viser en oversikt over de ulike formålene i plankartet, og antall daa for disse. 
Planområdet er på til sammen 726,2 daa.  

Formål Feltnavn Areal daa 

Grønnstruktur G 234,6 

Gang-/sykkelveg GS 5,7 

Annen veggrunn - grøntareal VG 34 

Veg V 16,1 

Parkering P 5,7 

Boligbebyggelse B 25,2 

Industri I 404,9 

SUM planområde 
 

726,2 

   

Faresoner 
  

Annen fare, forurenset grunn H390_ 58 

Høyspenningsanlegg  H370_ 80,4 
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7 Konsekvenser for miljø og samfunn 

7.1 Generelt 

Konsekvensutredninger har til hensikt å belyse hvilke vesentlige virkninger en plan kan forventes å ha i 
forhold til tema innenfor miljø og samfunn. Videre skal en konsekvensutredning ta for seg avbøtende 
tiltak for eventuelle negative konsekvenser som framkommer. 
 
Konsekvensutredninger skal videre gi en vurdering av behovet for nærmere undersøkelser før 
gjennomføring av planforslaget. Det skal også gjøres en vurdering av behovet for undersøkelser etter 
gjennomføring av forslaget, med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av forslaget. 
 
Metodikken som er brukt kan i hovedsak beskrives med følgende punkter: 
› Informasjonsinnhenting og beskrivelse /verdivurdering av dagens situasjon 
› Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets konsekvenser i forhold til de ulike utredningstema 
› Beskrivelse av avbøtende tiltak 
 
Det har vært jobbet med de ulike fagtemaene underveis i planprosessen for å komme fram til et 
planforslag som i størst mulig grad er tilpasset de faglige forutsetningene. 
 

7.2 Næringsliv 

Etablering av Treklyngen vil ha positive effekter både for skognæringen, treforedlingsindustrien og for 
øvrig næringsliv i Ringeriksregionen. Vurdering av konsekvenser for næringsliv baserer seg på 
Treklyngens planer og deres egne anslag på aktivitetsvolum de neste 15 årene.  

Treklyngens planer for nedlagte Follum fabrikkers område vil skape næringsaktivitet som vil ha en 
rekke positive ringvirkninger i Ringeriksregionen og for den trebaserte næringskjeden, både på 
skogbruk og på markedet for treprodukter og biomasse.  

Virkninger på skogbruket 

Skogbruket har hatt flere tunge år bak seg. Figur 1 på neste side viser prisutviklingen på tømmer og 
lønnsutviklingen i næringen fra 2006 til og med 2012. Tømmerprisene lå i 2012 kun 3 prosent over 
prisene i 2006, samtidig hadde lønna økt med 27 prosent i samme periode. Det er også tydelig at 
tømmerprisene er mer volatile enn lønnskostnadene, og dermed utgjør en betydelig risiko for næringen. 
Synkende realverdi på tømmer, samt god lønnsutvikling, har bidratt til å marginalisere betydningen av 
skogsinntekten for skogeierne.  
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Figur 1 Prisindeks på tømmer og lønnskostnader, kilde SSB 

Den økonomiske nedturen i kjølvannet av finanskrisen og nedgang i etterspørselen etter papir har 
rammet treforedlingsindustrien hardt. I Norge og Sverige har til sammen ni fabrikker blitt lagt ned de 
siste to årene. Treforedlingsindustrien i Norge har vært preget av høye kostnader og lav 
konkurransekraft sammenliknet med konkurrenter på det internasjonale markedet. 

For hele næringskjeden er det viktig å opprettholde innenlandsk industri. Hvis Treklyngen kan nå målet 
om å kjøpe 500-800 tusen m3 med tømmer årlig de første 5 årene med produksjon, og deretter 3-5 
millioner m3 årlig, vil dette ha en betydelig positiv effekt på etterspørselen etter trevirke. Det er grunn til 
å tro at dette vil medføre økte priser for norske skogeiere, samtidig som man i større grad får nyttiggjort 
seg hele tømmerstokken. Det er gunstig for hele næringskjeden, selv om det også innebærer risiko. 

I de senere årene er det årlig tatt ut mellom 7 og 9 millioner m3 tømmer for salg i Norge. Omtrent 
halvparten av dette er tatt ut i Hedmark, Oppland og Buskerud (se Figur 2). Transportkostnadene for 
trevirke utgjør en vesentlig del av prisen på tømmer, og Treklyngen vil kunne dra fordeler av relativt 
kort transport fra hogstfelt til Follum.  

 

Figur 2 Avvirkning av industrivirke for salg, 1000m3. Kilde SSB 
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Den årlige tilveksten av skog har siden 2003 stabilisert seg på rundt 25 millioner1 m3. Det betyr at det er 
en betydelig oppbygging av tømmeressurser i norske skoger. Med andre ord, det er mulig å ta ut 
vesentlig mer av skogen hvis dette viser seg lønnsomt. Nivået på avvirkning er altså ikke begrenset av 
naturressurser, men av markedsmessige forhold. Treklyngen vil øke den lokale etterspørselen etter 
tømmer og andre skogsprodukter, og etablering av Treklyngen vil dermed kunne bidra til å forbedre 
balansen mellom avvirking og tilvekst i regionen. I tillegg vil ny giv på Follum gi insentiver til 
effektivisering av markedet for tømmer og bedre infrastruktur. 

Konkurransesituasjonen for Treklyngen 

Norsk industri står ovenfor store utfordringer når de konkurrerer på det internasjonale markedet. 
Kostnadsnivået i Norge er blant det høyeste i verden, og høye kostnader og lønninger stiller krav til 
høye inntekter i bedriftene. Det samme vil gjelde Treklyngen, som må ha høyere produktivitet enn 
utenlandske konkurrenter for å overleve. Det betyr at Treklyngen bør ha bedre og mer avansert 
teknologi for å få mer produksjon ut av hver arbeidstime.  

Kravet til høy lønnsomhet krever store investeringer. Kapital er et knapt gode, og Treklyngen vil være i 
konkurranse med blant annet oljesektoren. Investorer vil ønske å investere der avkastningen er størst, og 
Treklyngen må ha høy forventet avkastning for å tiltrekke seg nødvendig kapital.  

Det er også risiko knyttet til kostnadene for Treklyngen. Etterspørsel etter tømmer i Europa er forventet 
å øke i årene som kommer, og Europakommisjonen har anslått en vekst i etterspørselen på 35 prosent i 
EU-27 innen 20202. Vi kan derfor vente noe høyere tømmerpriser på det internasjonale markedet. Dette 
vil ha positiv effekt på skogsdriften, men effekten blir dempet av kostnadsnivået i Norge. For 
Treklyngen vil dette bety dyrere innsatsfaktorer i produksjonen, og dermed lavere avkastning.  

Men prisøkningen kan bli dempet av økt effektivitet i tømmermarkedet, bedre infrastruktur og økt lokalt 
tilbud av industrivirke gjennom økt avvirkning. I tillegg er det ventet at prisen på utslippskvoter for 
CO2-utslipp vil dobles frem mot 2020. Dette vil øke kostnadene for konkurrenter til Treklyngen, og 
dermed gjøre Treklyngen mer konkurransedyktig gjennom relativt lavere kostnader. 

Virkninger for Skogsindustrien og for markedet for produktene 

Treforedlingsindustrien i Norge har slitt med høye kostnader og lav inntjening, noe som har resultert i 
betydelig nedgang i kapasiteten de siste årene. For å få en levedyktig treforedlingsindustri kreves økt 
effektivisering og innovasjon. Treklyngen har ambisjon om å bygge opp produksjon på tre pilarer:  

› Foredling og videreforedling av sagtømmer 
› Foredling og videreforedling av massevirke 
› Utnyttelse / foredling av lavverdig virke og hogstavfall til ulike energi-/drivstofformål 

 
Treklyngen ønsker å ta del i et økende marked for moderne trekonstruksjoner. Stadig flere signalbygg 
oppføres med tre som et sentralt byggemateriale. Blant disse kan nevnes Hamsunsenteret (Hamarøy), 
Geilo Kulturkyrkje (Geilo), Viewpoint Snøhetta (Dovre), Astrup Fearnley Museet (Oslo) og Kilden 

                                                      
 
 
1 Fra "Trærne blir større og skogen tettere" publisert 19/8-13 på forskning.no 
2 Kilde: Mld.St. 9 (2011-2012), Stortingsmelding på Landbruks- og matpolitikken (s142) 
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Teater- og Konserthus (Kristiansand)3. Det er samtidig økt fokus på bruk av tre i urban bebyggelse, og 
det er planlagt å bygge verdens høyeste trehus i Bergen4. Både Forsvarsbygg og Statsbygg skal nå 
vurdere bruk av tre i alle bygg, noe som vil øke bruken av tre i offentlige nybygg. Det skal også utredes 
om ny Mjøsbru kan bygges i tre, noe som i så fall vil være en synliggjøring av tre som mulig 
byggemateriale for større konstruksjoner. Treklyngen vil kunne levere treprodukter til dette voksende 
markedet. 

Nye metoder for treforedling vil gi nye produkter. Treklyngen ønsker å bli en del av denne utviklingen, 
ved produksjon av nye biomaterialer og biokjemikaler. Blant annet har Treklyngen som mål å produsere 
bioplast. Dette vil være et mer miljøvennlig alternativ til tradisjonelle plastprodukter, og vil bli 
etterspurt dersom det er økonomisk bærekraftig. 

I EUs fornybardirektiv er det satt et mål om 20 prosent mer fornybar energi innen 2020, og det er lagt til 
grunn at 40 prosent skal komme fra biomasse5. Det betyr at behovet for energivirke mer enn dobles 
innen 2020. Det er allerede startet flere forskningsprosjekt for å utvikle biodrivstoff fra trevirke, og 
Treklyngen ønsker i fremtiden å produsere biodrivstoff. Denne produksjonen vil benytte biprodukter fra 
tømmerhogsten, som røtter, grener og liknende, og dermed bidra til en bedre utnyttelse av 
skogressursene. 

Treklyngens satsing er en viktig brikke i den grønne økonomien. En vellykket utbygging av Treklyngen 
vil bidra positivt til utviklingen av miljøvennlig teknologi og vil hjelpe myndighetene å nå målet om økt 
bruk av biomasse. Dette er et marked hvor økt tilbud vil skape økt etterspørsel, og hvor 
etterspørselssiden i markedet for disse produktene er avhengig av en velfungerende tilbudsside. 
Treklyngen kan bidra til dette. 

Virkninger for øvrig næringsliv 

I 2011 bestilte Ringerike Utvikling AS en analyse av konsekvenser ved nedlegging av Norske Skog 
Follum AS. Denne analysen6 beregnet den totale sysselsettingseffekten for leverandører og 
underleverandører, ekskludert skogeierne, fra Follum til rundt 140 ansatte, og at mellom 5-10 prosent av 
dette var lokal sysselsetting. Norske Skog Follum kjøpte i 2010 varer og tjenester for omkring 350 
millioner kroner, hvor utgifter til tømmer utgjorde omtrent halvparten av dette. Transport, logistikk og 
kjemikaler var de største innsatsvarene utenom tømmer. 

Ved oppstart av Treklyngen vil mange av de samme innsatsvarene blir etterspurt. Det er derfor ikke 
urimelig å anta en sysselsettingseffekt på 140 ansatte fra Treklyngen, men at kun 10-15 av disse vil være 
lokalt ansatte. 

Økt sysselsetting i regionen betyr økt kjøpekraft. I kapittelet under om arbeidsmarkedet, har vi beregnet 
økte netto lønnsinntekter for de ansatte ved Treklyngen. Tabell 1 på neste side viser at forventet antall 
ansatte vil øke til 100 de første 5 årene, og deretter til ca 600 ansatte fra 2023. Tabell 2 på neste side 
viser at dette utgjør en økning i netto lønnsinntekter for de sysselsatte ved Treklyngen på 31,7 millioner 

                                                      
 
 
3 Se "En reise i norsk TREarkitektur" for utfyllende liste over signalbygg i tre:   

http://trearkitektur.files.wordpress.com/2013/06/en-reise-i-norsk-trearkitektur-tosidig.pdf 
4 Se http://www.aftenposten.no/bolig/Klart-for-verdens-hoyeste-trehus-7212853.html#.UlJonVDIYSU 
5 Kilde: Mld.St. 9 (2011-2012), Stortingsmelding på Landbruks- og matpolitikken 
6 Ringvirkninger knyttet til nedleggelse av Norske Skog Follum, Menon-publikasjon Nr. 16/2011, Menon 
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kroner årlig de første årene og deretter til omkring 190 millioner kroner årlig fra 2023. Med en sparerate 
for husholdningene på omtrent 6 prosent7 vil dette bety økt konsum i husholdningene på omkring rundt 
30 millioner de første årene og deretter 180 millioner årlig fra 2023. Hvor stor andel av dette som vil 
være lokal etterspørsel er vanskelig å anslå, men det lokale næringslivet, og spesielt varehandelen og 
annen tjenesteproduksjon rettet mot husholdningene, vil oppleve positive effekter som følge av denne 
økte etterspørselen. 

Forventet antall ansatte ved Treklyngen       

  I dag 2017-2022 2023-2028 

Drifts- og vedlikeholdsteknikere (med fagbrev) ? 60 360 

Logistikkpersonell ? 10 60 

Ingeniører/sivilingeniører ? 20 120 

Administrative ? 10 60 

total 12 100 600 

 
Tabell 1. Forventet antall ansatte ved Treklyngen8 

Forventet inntekt for ansatte i 2012-verdi   

  2017-2022 2023-2028 

Drifts- og vedlikeholdsteknikere (med fagbrev)             24 048       144 288  

Logistikkpersonell               3 744         22 464  

Ingeniører/sivilingeniører             12 624         75 744  

Administrative               4 044         24 264  

total             44 460       266 760  

Kommuneskatt på 11,6 %               5 157         30 944  

Nettolønn
 

            31 700       190 200  

 
Tabell 2. Forventet årlig samlet lønnsinntekt for sysselsatte ved Treklyngen, i 2012 verdi 

Agglomerasjon 

Agglomerasjon er et begrep som brukes i samfunnsøkonomien for å beskrive de fordelene bedrifter og 
konsumenter har av å være lokalisert nær hverandre. Både samfunnsøkonomisk teori og empiri viser at 
regioner med stor økonomisk aktivitet har høyere produktivitet enn områder med lav økonomisk 
aktivitet (se blant annet Duranton and Puga (2004)9 for en oversikt). COWI har tidligere vist denne 
sammenhengen i Norge10, og har målt gevinster ved økt grad av økonomisk agglomerasjon ved en 
rekke prosjekter. Denne effekten kalles agglomerasjon. 

Opprettelse av Treklyngen vil øke den økonomiske agglomerasjonen på Ringerike, og vi kan dermed 
forvente økt produktivitet i hele regionen. Det er i denne områdeplanen ikke regnet på hvor store 
effekter dette er snakk om. 

                                                      
 
 
7 Kilde SSB Nasjonalregnskap: www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer 
8 Kilde: Oppdragsgiver 
9 Duranton, G. and D. Puga (2004). Micro-foundations of urban agglomeration economies, in: J.V. Henderson and 

J.-F. Thisse (Eds), Handbook of Regional and Urban Economics (4), 2063-2117. NY:Elsvier, Amsterdam. 
10 Se blant annet Dehlin, F., A. Halseth og H. Samstad, Samfunnsøkonomen, nr. 7, 2012: Samferdselsinvesteringer 
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Oppsummering næringsliv 

Som kjøper av tømmer og biprodukter fra skogbruket vil Treklyngen være av stor betydning for å 
opprettholde et lønnsomt skogbruk. Etablering av Treklyngen vil også ha positive effekter på 
underleverandører og på øvrig næringsliv i regionen. 

7.3 Samfunnsutvikling 

Arbeidsmarkedet 

Ringerike fikk 356 flere arbeidsledige da Follum ble lagt ned tidlig i 2012. I september 2013 var kun 37 
av disse fremdeles registrert ledige, de fleste over 50 år11. Det kan bety at Treklyngen vil være avhengig 
av å tiltrekke seg arbeidskraft utenfor regionen i dag. Treklyngen ønsker fokus på innovasjon, og vil 
være avhengig av å kunne rekruttere arbeidstakere med den riktige kompetansen.  

Arbeidskrafttilbudet, basert på SSB sine befolkningsframskrivinger12, er vist i Figur 3. Figuren viser at 
en kan regne med en svak vekst i arbeidskrafttilbudet i årene fremover. Befolkningsutviklingen vil i stor 
grad avhenge av hvordan lokalt næringsliv gjør det. En vellykket satsing på Follum vil påvirke denne 
utviklingen positivt, mens stans i planene vil ha motsatt effekt. Denne effekten er ikke regnet inn i SSB 
sine befolkningsframskrivinger på kommunenivå, og vi kan komme til å se en utvikling som er langt 
mer positiv en skissert i disse scenarioene.  

  

Figur 3. Befolkning i arbeidsdyktig alder 2012-2040 

Treklyngen planlegger å ansette ca. 50-100 personer ved oppstart av produksjon, estimert til 2017, i 
tillegg til de 12 som i dag er ansatt i Follum Drift AS. På lengre sikt har Treklyngen ambisjon om å 
sysselsette ytterligere 400-700 personer om 10-15 år. Treklyngen vil være avhengig av å kunne tiltrekke 
seg riktig arbeidskraft. Arbeidskraft uten spesialkompetanse vil det være små vanskeligheter å skaffe, 
gitt befolkningsutviklingen i Figur 3 og antall ledige i Figur 4 på neste side. Innovasjon og 
videreutvikling vil kreve mer spesialisert kompetanse som det vil være noe mer krevende å skaffe, selv 
om regionen besitter mye relevant kompetanse allerede. Særlig har det vært stor konkurranse om 
personer med sivilingeniørkompetanse i Norge de senere årene. En omfattende industrietablering på 

                                                      
 
 
11 Kilde: Aftenposten onsdag 18. september 2013 
12 Kilde: http://ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram  
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Ringerike kan tenkes å påvirke studietilbudet hos utdanningsinstitusjoner i distriktet, samt 
ungdommenes valg av studier og yrke. 

For å lykkes i konkurransen om den mest attraktive arbeidskraften, er det nødvendig med høy grad av 
lønnsomhet. En eventuell bygging av Ringeriksbanen vil gjøre det lettere å tiltrekke seg arbeidskraft for 
Treklyngen. 

Lavere ledighet 

Arbeidsledigheten er svært lav over hele Norge. Figur 4. viser registrerte arbeidsledige i prosent (venstre 
akse) og antall (høyre akse)13. Ringerike kommune har høyere arbeidsledighet enn gjennomsnittet for 
Norge, med opp mot 3,5 prosent ledighet. Det utgjør rundt 500 ledige. I hvilken grad dagens ledige vil 
matche etterspørselen fra Treklyngen er vanskelig å spå, men det er all grunn til å tro at ledigheten vil gå 
ned hvis Treklyngene produserer som planlagt og at arbeidsledighetsprosenten dermed vil falle.  

 

Figur 4. Registrerte arbeidsledige, prosent og antall 
 

Effekter for samfunnet for øvrig 

Den økte sysselsettingen som følge av etableringen av Treklyngen vil gi økte skatteinntekter til 
kommunekassa. 

Ved å ta utgangspunkt i scenarioet skissert i Tabell 1, kan man regne seg frem til forventet 
lønnsinntekter som vil utbetales til de ansatte ved Treklyngen. Se tabell 2. 

Dagens skattesats på arbeidsinntekt som går direkte til kommunene er 11,6 prosent14, noe som vil 
generere direkte inntekter til bostedskommunene til de ansatte på vel 5 millioner kroner årlig i perioden 
2017-2022 og vel 30 millioner årlig i tidsrommet 2023-2028, målt i 2012-verdier. I tillegg kan 

                                                      
 
 
13 Kilde: Registerbaserte ledighetstall fra SSB  
14 Denne andelen har gått en del ned under den rødgrønne regjeringen som følge av at en høyere andel av 

kommunens inntekter går via statsbudsjettet. Det er grunn til å tro at skatteandelen vil øke under en borgerlig 

regjering, noe som i tilfelle vil øke kommunens inntekter fra flere sysselsatte. 

0

100

200

300

400

500

600

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

p
ro

se
n

t

Arbeidsledige, prosent og antall

Ringerike, antall ledige

høyre akse

Ringerike, prosent

Hele landet, prosent

Side 229 av 473



  
OMRÅDEREGULERING FOR TREKLYNGEN 

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 

 

30

kommunen forvente seg større overføringer fra staten dersom innbyggertallet øker. Samtidig vil også 
utgiftene øke med økt befolkning. 

I tillegg til dette kommer effekter av økt aktivitet hos underleverandører. 

En mer attraktiv region 

Opprettelsen av Treklyngen vil ha en rekke positive effekter for regionen. For innbyggerne er det 
verdifullt å bo i en region med et levende næringsliv. På Follum har man drevet med industriell 
treforedling siden 1873, og denne virksomheten er tett knyttet til stedets historie og identitet. Mange 
innbyggere opplever det som viktig og riktig at det drives treforedlingsindustri på Follum. 

Det er trolig at arbeidsledigheten vil gå noe ned, at kommuneøkonomien vil bli noe bedre og at lokalt 
næringsliv vil få positive effekter av opprettelsen av Treklyngen. 

Alt i alt vil dette gjøre Ringerike til en mer attraktiv region, og man kan forvente økt innflytting etter 
produksjonsoppstart.  

7.4 Naturmangfold 

Som en del av planarbeidet er det utarbeidet en egen rapport for tema naturmiljø. Se vedlegg 3. 
Området er befart og det er innhentet relevant informasjon fra ulike databaser. Ut fra dette er det gjort 
en vurdering av naturmiljøets verdi og omfang av inngrep ved en industriutvidelse.  
 
Av rapporten framgår det at det ikke finnes nasjonalt, regionalt eller lokalt viktige naturtyper innenfor, 
eller i umiddelbar nærhet av området. Det er tekniske installasjoner både i og tett inntil planområdet, og 
menneskelig aktivitet har vært drevet i området over lengere tid. Planområdet inngår ikke i et større 
sammenhengende naturområde, og mange og til dels store forekomster av svartlistede arter trekker 
verdien av naturmiljøet ned. Naturmiljøet er her vurdert å ha liten verdi. 
 
Totalt sett vil tiltaket stort sett ikke endre viktige biologiske eller landskapsøkologiske sammenhenger. 
Det vil trolig ikke endre artsmangfoldet, artsforekomster eller deres vekst- og levevilkår, men det kan 
muligens forringe geologiske forekomster og elementer. 
 
På bakgrunn av de vurderingene som er gjort for verdisetting og omfang er den samlede konsekvensen 
av tiltaket sammenlignet med 0-alternativet ubetydelig til litt negativt. 
 
I tillegg er det gjort vurderinger knyttet til uønskede «svartelista» arter i området, og tiltak for å 
forhindre spredning av disse. I bestemmelsene er det tatt med at det ved graving, transport og mottak av 
masser må sikres at arter som er svartelistede ikke spres. 
 
Som en del av rapporten er det også tatt med et kapittel med grunnlag for vurderinger av tiltaket i 
forhold til Naturmangfoldlovens § 8-12. 
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7.5 Idrett og friluftsliv 

Som det framkom under kapittel 3 som beskriver dagens situasjon, så er Hovsmarka et mye brukt 
friområde. Skiskyttere, langrenn, hundeklubb, O-lag, bueskyttere, m.fl. har organiserte aktiviteter her. I 
tillegg er det den uorganiserte bruken i form av turgåing, jogging, osv. Mye av fritidsbruken foregår i 
det området som foreslås omregulert til industri. 

De motstridende arealinteressene er utgangspunkt for en mulighetsstudie for Hovsmarka friområde. 
Denne har tatt for seg dagens bruk av området, og ser videre på alternativer for framtidig situasjon. 
Mulighetsstudien har resultert i et notat som er vedlagt denne konsekvensutredningen. Se vedlegg 4. 

Som avbøtende tiltak for en industriutbygging i nordre del av Hovsmarka / Børdalsmoen, ser man fire 
alternative måter å sikre det rekreasjonstilbudet som er i Hovsmarka i dag. 

› Flytte aktiviteter til søndre del av Hovsmarka: Kartstudier viser at det er mulig å flytte 
aktiviteter innad i Hovsmarka, men dette vil medføre økt press på de områdene som brukes der i 
dag. I tillegg er det utfordringer med terreng og arealstørrelser, som kan medføre terrenginngrep og 
innskrenking av størrelsen på anlegg sammenlignet med dagens situasjon. 

› Aktiviteter som ikke kan beholdes i Hovsmarka (enten der de er i dag, eller ved å flyttes sørover) 
kan flytte til andre friområder. Dette for å unngå innskrenking av størrelsen på anlegg, og for å 
redusere presset på arealene i Hovsmarka. 

› Sambruk mellom industri og rekreasjon gir større areal for idrett / friluft i Hovsmarka, enn hva 
et helt lukket industriområde vil gjøre. Samtidig tilfører det industriområdet noe innovativt og 
nytenkende. Dette alternativet krever en kreativ prosess ved utforming av det nye industriområdet. 

› Med en kombinasjon av alternativene ser man for seg at noen aktiviteter flytter vekk fra 
industriområdet, enten til lengre sør i Hovsmarka eller til andre egnede områder. Sambruk av 
arealer gir mulighet for både spennende utformede aktiviteter og en positiv tilførelse til 
industriområdet. 

Etter dialog med lag og foreninger som holder til i Hovsmarka, har man kommet fram til et planforslag 
der stadionområdet ikke inngår i framtidig industriområde. Det stilles i bestemmelsene krav om at det 
skal utarbeides og godkjennes av Ringerike kommunestyre en plan for alternativ opparbeidelse i 
Hovsmarka sør for å erstatte så langt som mulig de anlegg og friluftsbruk som berøres av 
næringsutviklingen i Hovsmarka nord. Planen skal gjennomføres før tilretteleggingen for 
næringsutbygging i aktuelle området igangsettes 

En framtidig løsning som innebærer en kombinasjon av flytting og sambruk, virker å være det beste 
alternativet. Gjennom detaljreguleringa skal det fastsettes grønnstruktur innenfor industriformålet i 
områdeplanen, og det skal detaljeres sli at det framkommer konkret hvordan dagens anlegg blir berørt 
av industriutbygging. 

 Det bør på et overordnet nivå (kommuneplan) gjøres vurderinger for de ulike friområdene omkring 
Hønefoss, slik at man kan se relokalisering av større anlegg i en sammenheng. For Hovsmarka mener 
man det bør prioriteres å beholde et tilbud for nærmiljøet og for rekruttering av barn og unge. 
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7.6 Barn og unge 

Barn og unge er en gruppe som skal ivaretas spesielt i alt planarbeid, og det er en egen rikspolitisk 
retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planlegging. 

For denne områdeplanen berøres barn og unge spesielt gjennom endret arealbruk for det som i dag er 
friområde med sentral beliggenhet. Kapittel 7.5 tar for seg konsekvenser for idrett og friluftsliv. Det 
anbefales og tas sikte på at man får tilrettelagt slik at størsteparten av aktivitetene i Hovsmarka kan 
bestå, enten som i dag, ved flytting av nye friområder som ikke blir berørt, eller ved sambruk mellom 
friluft og områder som reguleres til industri. Aktiviteter for barn og unge i nærmiljøet bør prioriteres 
beholdt i Hovsmarka. 

Barn og unge ferdes ofte som myke trafikanter, og de påvirkes av trafikk som følger av en 
industriutbygging. Kapittel 7.7 tar for seg trafikk. Det er viktig å ivareta god trafikksikkerhet, og ikke 
legge til rette for økt belastning på lokalveger hvor barn ofte ferdes. Hovsmarkvegen går forbi skoler, 
barnehage og boligfelt, og trafikkforhold for barn og unge må ivaretas spesielt her.  

Gjennom regelverk for støy ivaretas også barn og unges rettigheter i forhold til industri- og trafikkstøy 
som de kan komme til å utsettes for. 

7.7 Trafikkvurderinger 

Som en del av konsekvensutredningen er det utarbeidet en trafikkanalyse. Se vedlegg 5. 

Trafikkanalysen gir en beskrivelse av dagens veisystem, trafikkforholdene i de tilgrensede områdene 
nær planområdet, og fremtidige konsekvenser forslaget vil ha på det tilliggende veinettet ut fra det 
tilgjengelige materialet.  

Analysen ser på diverse trafikkfaglige temaer, blant annet trafikkmengde, trafikkgenerering, veikryss, 
kollektiv, gang- og sykkeltrafikk, mv. Analysen er videre delt opp i 3 deler, dagens situasjon, fremtidig 
situasjon, tiltak, samt en kort oppsummering med konklusjon. 

Hovedpunkter fra trafikkanalysen er: 

› På kortere sikt (5-7 år) vil trafikkmengden i Follumveien være så beskjeden at den neppe vil 
representere noe avviklingsproblem. Vi foreslår at tiltakene i eksisterende T-kryss Follumveien X 
E16 Ådalsveien i første omgang begrenses til eventuelt etablering av dråpeøy i Follumveien. 

› På noe lengre sikt (10-15 år) er trafikken i adkomsten betydelig større. En usikkerhet er om det da 
er etablert en ny E16-vegforbindelse mellom Nymoen og Eggemoen, noe som kan skape en 
avlastet situasjon i adkomstkrysset. Hvis E16 Nymoen-Eggemoen ikke blir etablert eller har liten 
reduserende effekt på trafikken langs Ådalsveien, kan det vurderes flere kanaliseringstiltak i T-
krysset evt. andre veiløsninger. 

› Det enkleste avbøtende tiltaket er å redusere fartsgrensen på E16 Ådalsveien forbi krysset fra 60 
km/t til 50 km/t. Det kan redusere nødvendig tidsluke for å kunne «smette ut» på hovedveien. 
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› Trafikkmengdene i adkomstkrysset tilfredsstiller de veiledende kriteriene for separate 
venstresvingefelt og høyresvingefelt i E16 (se under). En ombygging av T-krysset til et 
fullkanalisert T-kryss med svingefelter vil være et betydelig tiltak og kan også delvis influere med 
eksisterende adkomst på motsatt side av E16 Ådalsveien. Tross slike tiltak vil trafikk fra 
Follumveien ha forsinkelser ved utkjøring.  

› Alternativt kan man vurdere å lede Follumveien inn i en rundkjøring med rampene med E16. En 
rundkjøringsløsning vil gi den store tungtrafikken til/fra Follum direkte adkomst til hovedvegnettet 
og samtidig vil man kunne regulere konfliktene i eksisterende E16-kryss på en god måte. 

› Biltrafikken til/fra planområdet via Hovsmarkveien bør av hensyn til bl.a. skolene begrenses. 
Imidlertid kan etablering av kontakt mot gang- og sykkelveinett langs Hovsmarkveien være en god 
ide. Gjennomgående gang- og sykkelforbindelser gir store fordeler for myke trafikanter og kan ha 
en reduserende effekt på bilbruken.  

› Det kunne være ønskelig å etablere en god gangforbindelse mellom planområdet og 
bussholdeplassen ved Morgenbøen, noe som vil kunne gi planområdet bedre tilgang til 
kollektivtilbudet i Hønefoss. Alternativt kan det tenkes endringer av busstilbudet slik at dette 
kommer nærmere planområdet. 

I planforslaget er dagens adkomst regulert slik krysset er regulert i gjeldende reguleringsplaner for 
området. Gjennom rekkefølgebestemmelser er det satt krav til at adkomsten med tilhørende gang- og 
sykkelveg og kollektivholdeplass i kryssområdet, skal inngå i detaljregulering av industriområdet.  

Ved detaljregulering har man bedre grunnlag for å avgjøre hvilke tiltak som er nødvendige (avhenger av 
trafikkmengde), og det vil kanskje foreligge avklaringer knyttet til E16 Nymoen – Eggemoen. Det er i 
bestemmelsene satt krav til at behov for trafikktiltak i Hovsmarkveien skal vurderes ved 
detaljregulering. Behov for gangvei langs E16 Ådalsvegen, med eventuelt tilhørende rekkefølgekrav, 
skal også vurderes ved detaljregulering av industriområdet. 

7.8 Støy 

All utbygging må forholde seg til en hver tids gjeldende regelverk på støy. For tiden er dette 
«Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012» som 
legges til grunn ved støyvurderinger og utforming av reguleringsbestemmelser om støy.   

Støy som følge av etablering av et industriområde vil i hovedsak handle om: 

› Økt støy fra bl.a. Ådalsveien som følge av trafikk til og fra området 
› Industristøy fra aktiviteten på området 

 
Trafikkstøy avhenger av trafikktall og andel tungtransport. Industristøy avhenger av type industri og 
plassering av denne i forhold til områder og bebyggelse som kan bli berørt av støyen. For best mulig 
vurdering, er det mest hensiktsmessig å gjøre støyberegninger av industri når man er kjent med hvilke 
type anlegg som planlegges. Da legges støykilden inn i en beregningsmodell, og man får mer nøyaktige 
svar på hvordan støyen slår ut for omkringliggende omgivelser. Ved fornuftig planlegging av 
industriaktiviteten på området, kan omfang av støytiltak begrenses vesentlig. 

For trafikkstøy tar man utgangspunkt i trafikktall, og dette legges også inn i en modell som viser 
støypåvirkning for eksempelvis boliger langs veien.   
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En områderegulering er en plan på et overordnet nivå og i en tidlig fase. En slik plan følges opp av 
detaljregulering når man har konkrete planer for utforming av området. Da har man også et bedre 
grunnlag for vurdering av støy. Ut fra dette har man ikke gjort beregninger av støy som en del av 
områdeplanen, men stiller krav til at dette utføres ved detaljregulering. 

Selv om det ikke er gjort grundige støyberegninger, ser man at det er nærliggende boligområder som 
kan tenkes å bli berørt både av trafikkstøy og industristøy. Boligfeltet på Børdalsmoen ligger mellom 
Ådalsvegen og det nye industriområdet. Vest for Begna ligger boligområder som har relativt kort 
avstand til industriområdet på motsatt side av elva. 

Dersom det viser seg at disse områdene blir berørt av støy, er det flere muligheter for tiltak som vil 
redusere denne virkningen. Eksempler på dette kan være: 

› Skjerming  
› Fasadetiltak  
› Plassering av industri lokalt på området 
› Begrensninger av driftstid for støyende aktiviteter 
› Hastighetsreduksjon på veger 

7.9 Teknisk infrastruktur 

7.9.1 Kommunaltekniske anlegg 

I forbindelse med forslag til reguleringsplan for nytt næringsområde mellom tidligere industriområde for 
Norske skog Follum fabrikker mot vest, E16 i nord og nordøst samt Hov næringsområde og 
Hovsmarkveien i sør, så skal det vurderes konsekvenser for eksisterende vann- og avløpsanlegg 
inkludert overvann.  Avgrensning av planområdet sammen med kommunens eksisterende vann- og 
avløpsanlegg samt trykksoner for vann er vist på vedlagte plan (vedlegg 6). 

I forbindelse med denne utredningen er det den 18.10.2013 gjennomført et møte med Teknisk drift der 
enhetsleder for Teknisk Drift Utbygging, Jostein Nybråten, og enhetsleder VAR, Magne Lohre, var til 
stede. Med grunnlag i reguleringsplanens forslag til terrengarronderinger ble det i dette foretatt en 
gjennomgang og drøfting av konsekvenser for en utvidelse av Follum industriområde i Hovsmarka og 
Børdalsmoen innenfor varslet planområde. 

Eksisterende vannforsyning 

Vannforsyning til Hønefoss by skjer fra kommunens vannverk på Kilemoen med forsyning fra 
grunnvannsbrønner i Tjorputten og trykkutjevning og beredskapsvolum i fra eksisterende høydebasseng 
på Kilemoen med nåværende volum på 3000m3 i fra ca. kote +208.  

På Fossekollen, som befinner seg innenfor planområdet, har kommunen et høydebasseng med et totalt 
vannvolum på ca. 800m3 plassert på ca. kote +165.   

Høydebassenget har 3 funksjoner:  

› Utjevning av timeforbruk 
› Reservevolum 
› Brannreserve  
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Høydebassenget har en svært viktig funksjon i forhold til forsyningssikkerhet og beredskap for 
forsyning av rent vann.  

Det forutsettes at kommunen primært skal sikre forsyning av drikkevann og sekundært behov for 
brannbehov og tertiært vannbehov i et prosessanlegg. Det forutsettes at vannbehov til prosessanlegg 
primært ivaretas ved eget anlegg med forsyning fra Begna elv eller andre alternative kilder utenfor 
kommunalt nett. 

Fossekollen høydebasseng forsynes i dag direkte fra vannverket på Kilemoen via trykkreduksjon ved 
Follum industriområde. Eksisterende vannledning, som i dag krysser Begna ved Follum er pr. i dag 
eneste forbindelse over elva mellom Hønefoss by og vannverket på Kilemoen. I krysningspunkt med 
Begna er det Ø300mm duplisert vannledninger. Fossekollen høydebasseng forsynes i dag med Ø300mm 
vannledning, som gir en svært god kapasitet i forhold til brannvann og forsyningssikkerhet. Ringerike 
kommune oppgir å ha målt opp til 300 l/s ved et tilfelle, men dette er verken ønskelig eller normalt. 
Dette bekrefter imidlertid god hydraulisk kapasitet i eksisterende vannledningsnett mot planområdet. 

Ved Fosskollen høydebasseng befinner det seg et anlegg for å trykkforsterke vann til boligområdet 
Almemoen beliggende på ca. kote + 150. Denne vannledningen krysser over planområdet. Almemoen er 
i dagens driftsituasjon egen trykksone.  

Fossekollen høydebasseng utgjør en egen trykksone, som dekker et relativt stort geografisk område med 
Follum industriområde på østsiden av Begna, Tyrimyra / Hov Næringspark, Hengsle, Haldenjordet, 
Rabba, Storjordet og videre østover mot nordre del av Hønengata med Hovsenga og fram til Øyatangen  
/ Hvalsmoen. Historisk sett, så var dette et høydebasseng, som det ble pumpet mot fra vanninntaket i 
Hønefoss sentrum. Fra 1987 og etter at bestående vannverk på Kilemoen ble tatt i bruk skjer dette med 
gravitasjon fra høydebasseng på Kilemoen på kote + 208. 

Ringerike kommune planlegger en utvidelse av forsyningssikkerhet i Hønefoss vannverk med en 
dobling av volumet på eksisterende høydebasseng på Kilemoen fra 3000m3 til totalt 6000m3. I tillegg 
skal det bygges et vannbehandlingsanlegg. I disse utbyggingsplanene er det ikke hensyntatt at 
Fossekollen høydebasseng kan bli sanert. Utvidelse av vannverket planlegges ferdigstilt 2015/2016. 

Konsekvenser for eksisterende vannforsyning  

Avhengig av utforming av nytt terreng innenfor planområdet vil det bli konsekvenser for eksisterende 
vannforsyning i området. Ved bakkeplanering av hele område på ca kote +145 vil følgende 
konsekvenser inntreffe: 

1 Fossekollen høydebasseng må fjernes  

› Dette medfører at kommunen mister beredskap og forsyningssikkerhet innenfor Fossekollen 
trykksone.  

› Teknisk sett er det mulig å forsyne Fossekollen trykksone med kompenserende tiltak i nettet. 
Dette innebærer å endre på bestående trykksoner med ventilarrangement på sentrale punkt i 
nettet med dedikerte ventilkummer 

› Bygge en ny vannledning fra eksisterende vannledning på Begnamoen over Begna elven, som 
kobles til bestående vannledning, som i dag forsyner Fossekollen høydebasseng. Denne nye 
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tverrforbindelsen vil kunne kompensere for fjerning av Fossekollen høydebasseng. 
Tilknytningspunkt i begge ender må avklares ved senere detaljregulering 

2 Vannledning til trykksone Almemoen må legges om i forkant av terrengarrondering eller det må 
etableres midlertidige løsninger i påvent av permanent løsninger 

Hvis Fossekollen høydebasseng kan beholdes, så vil kun punkt 2 ovenfor være nødvendig som tiltak.  
Mindre justeringer av nivå for bakkeplanering vil ikke påvirke ovenfor beskrevne konsekvenser. 

Eksisterende avløpsanlegg 

Avløp deles inn i 2 typer anlegg; spillvann og overvann. 

Begge typer anlegg ivaretas overveiende av kommunen med sine anlegg. Størsteparten av disse 
anleggene er røranlegg for transport til renseanlegg for spillvann og nærmeste egnet utslippspunkt i 
terreng, bekk eller vassdrag for overvann. Håndtering av overvann er i dag svært påaktet grunnet store 
samfunnsøkonomiske konsekvenser på grunn av manglende kapasitet på eksisterende anlegg i forhold 
til økende nedbørsmengder og intensitet. 

Det er pr. i dag ikke registrert kommunalt anlagte anlegg med verken spillvann- eller 
overvannsledninger innenfor det området hvor man planlegger endret terreng og industriutbygging. 
Dette betyr imidlertid ikke at det er private anlegg, som ikke er registrert. Dette gjelder spesielt i 
forbindelse med eksisterende anlegg for idrett og friluft i Hovsmarka.   

Kommunen avsluttet i høst siste etappe i en gjennomgående separasjon av tidligere felles avløpsanlegg 
fra Søndre Torv og fram til bekkeinntak for hovedavløp for overflatevann fra Hovsmarka beliggende 
mellom Hovsmarka barnehage og Hov Ungdomsskole. 

Konsekvenser for eksisterende spillvannssystem  

Spillvann fra Hov næringsområde og omkringliggende bebyggelse har i dag avløp til Hovsmarkveien. 
Det vil være naturlig at avløpet fra planområdet føres ut i dette området. Dimensjon for eksisterende 
spillvannsledning fra Hovsmarkveien og til Hønengata (Rv35) er Ø200mm, som gir en minimum 
kapasitet på mellom 3500-5000 personekvivalenter med et minimumsfall på 1 %. Ut i fra nåværende 
belastning synes dette ikke å være begrensende for en utbygging innenfor planområdet. 
Transportkapasitet i det kommunale nettet fram til det sentrale kommunale renseanlegget på Monserud 
samt rensekapasitet her antas ikke å være signifikant med forventet utbygging 

Konsekvenser for eksisterende overvannssystem  

Avløp for overflatevann har i dag utløp i sentral bekk, som fra ovenfor omtalte bekkeinntak føres med 
Ø800mm overvannsrør til Hønengata (Rv35) for deretter føres Bekkegata før avløp til Randselva. 
Overvannsledning fra bekkeinntak ved Hov ungdomsskole er dimensjonert for et avløp basert på dagens 
avrenning og flomkriterier. Hvis utbygging i planområdet medfører en enda raskere avrenning med 
påfølgende økt volum pr. tidsenhet, så vil dette utløse tiltak innenfor planområdet. Vi antar at 
kommunen vil sette krav til at eksisterende hovedbekk og Ø800mm overvannsledning ikke skal påføres 
økt tilrenning, som følge av utbyggingen. Kompenserende tiltak for dette vil være tiltak som 
fordrøyning og infiltrasjon i eksisterende masser eller en kombinasjon av begge innenfor planområdet. 
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Konsekvenser for grunnvannsspeil 

Ut i fra kartstudier, så er det viktig å påpeke viktigheten av at det foretas en registrering av 
grunnvannsspeilet. Sentralt i utbyggingsområdet og i laveste deler er det område med høyt 
grunnvannsspeil. Strømningsretning i grunnvannet antas å være i sørlig retning. Det er grunn til å anta at 
deler av dette grunnvannsspeilet finnes igjen i det nordlige området av Haldenjordet, der det tidligere 
har vært en myr, som nå er overfylt. Ved å endre og spesielt senke grunnvannsspeilet, så vil dette kunne 
ha betydning for omkringliggende bebyggelse. Tiltak vil kunne være mulig å iverksette for å 
kompensere for dette.  Nærmere undersøkelser av konsekvenser for grunnvannsspeilet vil kunne 
gjennomføres i en detaljregulering av området. 

7.9.2 Høyspent 

På tvers av planområdet går det høyspentlinjer, og Treklygen har vært i dialog med Statnett i løpet av 
planprosessen. Statnett er i en prosess hvor de vurderer framtidige traseer for sine hovedlinjer. Dette kan 
på sikt medføre endringer for Ringerike og Follum. Dagens traseer på tvers av Hovsmarka er lagt til 
grunn for planforslaget, og er regulert inn med faresoner. 

Industriutbyggingen kan komme i konflikt med dagens traseer. Det vil da kunne bli aktuelt med 
justeringer av traseene, og nye luftstrekk eller å legge kablene i bakken på deler av strekkene kan bli 
aktuelt. Dette må vurderes i samråd med Statnett, med utgangpunkt i både Statnetts valg av traseer og 
Treklyngens industriutbygging. 

7.10 Overvannshåndtering 

I henhold til planprogrammet skal overvannshåndtering vurderes i konsekvensutredningen. Dette er tatt 
med under kapittel 7.9 Teknisk infrastruktur – 7.9.1 Kommunaltekniske anlegg. 

7.11 Geotekniske forhold 

Fra tidligere planarbeid i Hønefoss nord, er det kjent å være ustabile grunnforhold i området. 

 
Over: NVEs kart som viser kvikkleire. Øst for Hovsmarka er det markert et større område med «middels 
faregrad». 
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Ved behandling av oppstart og utlegging av planprogram til offentlig ettersyn ble det vedtatt at det 
skulle tas inn et krav om generell geoteknisk undersøkelse.  

COWI har gjort en gjennomgang av tidligere gjennomførte grunnundersøkelser i området (Almemoen, 
E16, Ådalsvegen og Årbogen). Resultatet av dette ga et visst inntrykk av grunnforholdene i området, 
men ga ikke sikre svar på grunnforholdene innenfor planområdet. 

På bakgrunn av dette ble det igangsatt supplerende grunnundersøkelser i planområdet for å kunne: 

› Vurdere stabiliteten i området 
› Kartlegge type masser og egnethet 
› Avdekke premisser for utforming av nytt industriområde 
 
Resultat av grunnundersøkelsene er samlet i en omfattende geoteknisk rapport. I korte trekk kan man 
oppsummere med at det ikke ble gjort funn av sensitive eller bløte leirmasser. Løsmassene består i stor 
grad av sand / grus / silt / leire / morenemasser.  
 
Det er deretter gjort en vurdering ut fra punktene over. Vedlegg 7 er et notat som tar for seg dette. 
Hovedpunktene fra dette notatet er: 
 
› Det er ikke påvist sensitiv leire på tomta. Problematikk med områdestabilitet er derfor ikke aktuell. 

Oppfylling av lavere partier vil derimot redusere stabiliteten mot sørøst. Dette handler i større grad 
om hvor fyllingen avsluttes. Generelt kan det sies at stabiliteten reduseres jo lengre sør fyllingen 
strekkes. 

› Ut fra gjennomførte grunnundersøkelser kan deler av løsmassene fra høyereliggende partier 
benyttes som fylling. Dette gjelder i all hovedsak sand og grus. Siltholdige masser bør unngås 
brukt. Hovedsakelig på grunn av telefare, men også fordi det er et vanskelig materiale å legge ut og 
komprimere. 

› Fyllinger og skjæringer må utformes på en slik mate at lokal stabilitet er ivaretatt. For fyllinger av 
sand anbefales det generelt en maksimal helning på 1:2. Fyllingsskråninger og skjæringer hvor 
sand er eksponert må erosjonssikres. Mer detaljert beskrivelse av fyllinger og skjæringer hører 
hjemme på et plannivå med høyere detaljeringsgrad. 

7.12 Forurenset grunn 

I sørlige del av planområdet ligger et nedlagt avfallsdeponi, Tyrimyra. Tidlig i planprosessen ble det 
hentet inn informasjon om deponiet fra Ringerike kommune. Hensikten var å kartlegge deponiet, samt 
vurdere hvilke føringer dette ga for ny arealbruk i området. 

Om deponiet 

Deponiet mottok blandet kommunalt avfall fra Hønefossområdet og var i bruk fra slutten av 50-tallet og 
fram til 1986. Området hvor det er deponert avfall er på 45-50 mål. Fram til 1970 var det vanlig at en 
brant avfall på fyllplassen, etter dette ble avfallet kompaktert. Det antas at det totalt er deponert vel 
120.000 tonn avfall på området.    
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Det går en høyspentledning over deler av deponiet. Under denne er dybden på deponiet ca. 3 meter 
mens fyllingshøyden på de øvrige områder varierer fra 5-7meter. Opprinnelig terreng hadde et fall mot 
sør-øst.  De underliggende masser er leirholdig silt, stedvis dekket med et tynt sandlag. Avrenning fra 
deponiet går til to mindre bekker i sørøstre del av deponiet.  Etter at deponiet ble avsluttet ble det 
tildekket med et lag med relativt tett masser.  

Ved nedbrytning av organisk avfall dannes det en deponigass som i hovedsak består av metan (+/- 
50 %) og karbondioksid (+/- 40 %).  Metan har en brennverdi på nærmere 10kWh/m³ og det kan derfor 
være interessant å utnytte energiinnholdet i gassen. I tillegg har metan en klimaeffekt som er 23 ganger 
større enn CO2 og en avbrenning av gassen vil redusere klimaeffekten vesentlig da metan omdannes til 
CO2 og vanndamp. I 1997 ble det etablert et uttaksanlegg for deponigass på området. Det ble satt ned 11 
vertikale brønner de dypere deler av deponiet samt lagt to horisontale brønner i den grunne delen av 
deponiet. Disse ble koblet opp mot et en container hvor det bl.a. var ei vifte som lagde et lite undertrykk 
i deponiet. I tilknytning til denne er det etablert en fakkel for avbrenning av gassen. Det ble også bygget 
en overføringsledning fra deponiet og fram til en gassfyrt kjel ved Hov ungdomsskole for utnyttelse av 
energinnholdet i gassen.   

I tabellen nedenfor er det oppsummert driftsdata for gassanlegget for perioden 2005-2011 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 enhet 

Gassuttak 316 380 302 174 296 125 300 502 237 953 212 615 199 200 m³ 

Brutto 

energimengde 1 424 1 360 1 333 1 352 1 071 957 896 400 MWh 

Benyttet Hov 

ungdomsskole  29 383 38 454 44 854 33 005 12 109 27 686 0 m³ 

Benyttet Hov 

ungdomsskole  119 156 182 134 49 112   kWh 

Ca uttak pr.  

tonn deponert 2,6 2,5 2,5 2,5 2,0 1,8 1,7 m³/tonn 

         Metaninnhold 45 % 

Energiinnhold 4,5 kW/m3 

Virkningsgrad gassfyrt kjel 90 % 

Mengde deponert 120 000 tonn 

 
Sammenlignes tallene med uttatt mengde per tonn deponert så rimer dette bra med erfaringstall fra 
andre deponier. Kurven over generert mengde vil normalt flate ut og et typisk forløp for gassutvikling i 
et deponi er vist i figuren nedenfor. Det er flere ulike beregningsmodeller for å stipulere antatt 
gassutvikling i deponiet over tid og som det fremgår av figuren er det litt variasjon mellom de ulike 
modeller. Metode 4 i figuren er tilpasset det faktiske uttaket, og som en ser ligger uttaket lavere enn de 
teoretiske beregningsmodeller for generert mengde. Dette medfører at selv om en har et gassuttak så vil 
en fortsatt ha noe diffuse lekkasjer av gass ut av deponiet.    
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Over: Typisk forløp for gassutvikling i et deponi 

Problemstillinger knyttet til deponier 

Eldre deponier er forbundet med flere potensielle problemer. Dette gjelder først og fremst: 

› Gass 
› Stabilitet/setningsproblemer 
› Forurenset avrenning 

 
Gass 

Avfallet som er deponert vil dels bestå av lett nedbrytbart organisk materiale og dels av tyngre 
nedbrytbart materiale. Ved komprimering og tildekking oppstår det anaerobe forhold i deponiet og det 
dannes en deponigass bestående i hovedsak av metan og karbondioksid. Metan er svært energirik og er 
derfor egnet til energiutnyttelse. Gassen er også en kraftig drivhusgass (23 ganger sterkere virkning enn 
CO2) og utslipp av metan er derfor uønsket ut fra et klimaperspektiv.  Ettersom det er stor forskjell på 
hvor raskt det organiske materialet omdannes, samt at det ofte er store forskjeller i hvor optimale 
forholdene for nedbryting er i ulike deler av deponiet, vil gass dannes i en svært lang tidsperiode.  

Generert mengde vil avta over tid men gassdannelsen kan allikevel utgjøre en potensiell risiko i mange 
tiår etter at deponiet er avsluttet.  Dette kommer dels av at deponigass i et blandingsforhold i luft på 
mellom 5-15 % er eksplosiv og at gassen kan fortrenge luft i kummer og dermed medføre kvelningsfare. 
Dette er problemer som også kan oppstå et stykke fra selve deponiet da gassen kan følge drenerende lag 
som f.eks. grøfter. Dette gjør at bygging på eller i nærheten av deponi er forbundet med en potensiell 
risiko og bør derfor unngås med mindre tiltak iverksettes.  

Setningsfare / stabilitet   

Et annet problem med deponier er at avfall som brytes ned over tid medfører at grunnforholdene endrer 
seg og en får setninger. Ettersom både fordeling av avfall i deponiet varierer og at forholdene for hvor 
raskt nedbrytningen skjer vil setningsforløpet på deponiet variere. Nedlagte deponier er derfor lite egnet 
som byggegrunn med mindre det iverksettes ulike tiltak. Det er mulig å pele ned til fastere masser, men 
setningene vil da bl.a. kunne medføre at en får hulrom under konstruksjoner, at infrastruktur som rør, 
kabler, etc. som ikke vil bli pelet, vil kunne bli utsatt for et annet setningsforløp enn selve bygget og 
dermed skape problemer.  
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Forurenset avløp 

I den perioden Tyrimyra ble brukt som deponi var det lavere bevissthet og separate tilbud knyttet til 
behandling av farlig avfall. Dette medførte at det trolig også er deponert noe farlig avfall i deponiet.  
Dette, samt utvasking av ulike stoffer fra annet kommunalt avfall gjør at avløpet fra deponiet vil 
inneholde en del forurensende stoffer. Dette gjør at avløpet bør tas hånd om og renses før det tilføres 
resipienten. Hvor tett toppdekket er og hvor mye vann som drenerer gjennom avfallet vil selvsagt ha 
betydning for grad av utvasking fra deponiet.   

Normalt vil sigevann inneholde en høy andel organisk materiale. Etter hvert som det lett nedbrytbare 
materialet er omdannet synker også andelen lett nedbrytbart organisk materiale i sigevannet. Ettersom 
deponiet oftest er anaerobt vil nitrogen i all hovedsak foreligge som ammonium.  Nivået ammonium vil 
normalt gå betydelig ned når deponiet blir eldre, men ettersom ammonium vil være giftig for bl.a. fisk 
så er det viktig å ha kontroll på sammensetning av sigevannet og hvordan dette håndteres.   

Så lenge deponiet er i en anaerob form så vil tungmetallene være bundet i sulfider som er svært lite 
løselige og følgelig har sigevann normalt lave verdier av tungmetaller. Dersom deponiet gradvis blir 
mer aerobt vil også dette påvirke utlekkingen av tungmetaller fra deponiet som da trolig vil øke 
betraktelig. Det er derfor viktig å ha overvåking av utslippet også fra eldre deponier. 

Muligheter for bruk av området 

Som det fremgår av forutgående punkter er bruk av tidligere deponier til byggeformål lite egnet. Ved å 
iverksette ulike tiltak kan en imidlertid redusere eller ev. eliminere ulike farer.  Deler av deponiet ligger 
under en høyspentlinje og dette området vil derfor være lite egnet til byggeformål også av den grunn.  

Aktuelle tiltak for området kan være å oppgradere det allerede eksisterende deponigassanlegget for å 
sikre at en trekker ut mest mulig av gassen som dannes. Dette gjør at faren for at gassen følger 
grøftetraseer eller andre veier ut av deponiområdet reduseres og tilsvarende at ansamling av gass i 
kummer eller lukkede rom på området reduseres. Det er imidlertid viktig at en kartlegger mulige 
føringsveier for gassen og at disse følges opp med jevnlige målinger og ev. utbedringstiltak.  

En annen løsning som i større grad kan medføre at området også kan bli egnet for ulike 
utbyggingsformål, er å grave ut og fjerne det mottatte avfallet. Dette innebærer dermed at en må fjerne 
alt eller deler av avfallet. Det er også en mulighet å grave opp, sortere og fylle tilbake deler av avfallet 
ev. samtidig med at dette stabiliseres med f.eks. bruk av sement. Ulike varianter av dette er gjort ved 
flere deponier tidligere, men medfører selvsagt betydelige kostnader. Det er flere forhold som må 
ivaretas ved utgraving som potensielle nærmiljøulemper i form av lukt, arbeidsmiljø og sikkerhet i form 
av gass og ev. farlig avfall som avdekkes. Ved oppgraving er det vanlig at en foretar en sortering/sikting 
av avfallet og at metaller og ev. annet gjenvinnbart leveres til egnet anlegg for dette. Det resterende 
avfallet kan enten fylles tilbake i kombinasjon med en stabilisering, deponeres på annet deponi eller 
alternativt levers til forbrenningsanlegg.  Kostanden for en slik masseutskiftning vil avhenge av flere 
forhold men kan stipuleres til i størrelsesorden 50- 100 mill. avhengig av valgt løsning. 

En stabilisering av området som byggegrunn kan også gjøres på andre måter uten oppgraving og 
fjerning av avfallet. Det kan f.eks. være en kombinasjon av tiltak knyttet til kontroll av gassutvikling i 
deponiet og/eller ved å heve pH for å inhibere gassproduksjonen samt bruk av sement for å øke fasthet i 
massene.     
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Dersom dagnes høyspentlinje ikke skal flyttes vil det trolig være noe begrenset hvilke bruk det er mulig  
å etablere under denne, noe som selvsagt også må tas i betraktning ved vurdering av tiltak ved det 
nedlagte deponiet.   

Det er også viktig at den overføringsledning for gass fra deponiet til Hov ungdomsskole er merket 
forsvarlig og at denne hensyntas ved ev. endret bruk av området. Skal denne ev. tas ut av bruk må 
ledningen blendes og tømmes med bruk av inertgass før ev. fjerning for å unngå eksplosjonsfare som 
følge av gasslekkasjer.  

Planforslaget 

På bakgrunn av beskrivelsen av problemstillinger og utfordringer ved å skulle ta i bruk området, har 
man valgt å ikke gå inn for industriareal oppå det gamle deponiet. Arealet er satt av til LNF i 
planforslaget, med en faresone for forurenset grunn. Dette betyr at man lar fyllinga ligge urørt, og 
området kan brukes som i dag. 

7.13 Landskap 

Dagens situasjon 

Som beskrevet innledning vis er Hovsmarka et stort grøntområde, hvor terrenget er sammensatt både av 
flater og bratt ravinelandskap. Innenfor planområdet utgjør Børdalsmoen en stor flate i nord, mens 
skiskytterarenaen ligger på et nivå lavere, som også utgjør en flate. Det er bratt skråning mellom disse 
flatene, og mot øst er en morenerygg som avgrenser dagens industriområde på Follum / Årbogen. Sør 
for skiskytterarenaen ligger en pyramide formet topp som «stikker opp» i landskapet. Høydeforskjellen 
mellom dagens industriområde og Børdalsmoen er økende sørover i planområdet. 

Det er lite bebyggelse som setter preg på planområdet. Det som skiller seg ut fra inntrykket av skog og 
naturlig terreng, er høyspenttraseene på tvers av Hovsmarka. Flere store høyspentmaster er godt synlige, 
og under linjene er skogen holdt nede.  
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Over: De største flatene i planområdet markert med grønt. Det er skråning (lys brun) mellom de to 
nivåene, og skråning / morene rygg (mørkere brun) i overgangen mot Follum / Årbogen i vest og nord. 
Sør i området stikker det opp en liten terrengtopp. Høyspentlinjene er vist i kartet, og er godt synlige i 
landskapet. 

Hovsmarka er synlig «utenfra» når man kjører forbi på hovedvegene E16 og E16 Ådalsvegen. I tillegg 
er det boligområde på Børdalsmoen og vest for Begna som ligger så nærmer at de har Hovsmarka i sin 
utsikt. Deler av Almemoen boligfelt sørøst for Hovsmarka ligger også så høyt at de ser over mot 
Hovsmarka. På lengre avstand og når man kommer opp i høyden utgjør Hovsmarka et av de større 
grønne områdene når man ser Hønefoss og omgivelsene rundt byen. Dette gjelder for eksempel utsikt 
fra Haugsbygd på motsatt side av byen. 

Nytt terreng 

For å kunne gjøre en vurdering av det nye industriområdet i forhold til landskap, må man gjøre noen 
forutsetninger for hvordan industriområdet kan bli utformet. 

Det bratte morenelandskapet innenfor planområdet er uegnet som byggeareal for industri, og det vil 
være nødvendig med terrengendringer. Det beste utgangspunktet for industriutbygging er en størst 
mulig flate, og en viss sammenheng med dagens industriområde. Dette for å få nok arael til den 
utbyggingen som er tenkt, samtidig som man skal utvikle industri på tvers mellom dagens og nytt 
industriareal. 

Når det skal gjøres store terrengendringer er det en fordel om man kan gjøre nytte av masser som finnes 
i området. Dette for å unngå innkjøp og tilkjøring av masser, eller deponering av store mengder 
overskuddsmasser.  

Side 243 av 473



  
OMRÅDEREGULERING FOR TREKLYNGEN 

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 

 

44

Ut fra dette har man jobbet med å skissere en løsning som gir tilstrekkelig utbyggingsareal, samtidig 
som man ønsker mest mulig massebalanse. Resultatet blir i hovedtrekk en større flate som høydemessig 
blir liggende mellom Børdalsmoen og skiskytterarenaen. Mot øst får man en skjæring inn i terreng, 
mens mot sør / vest blir det fylling eller dagens skråning ned mot Follum / Årbogen. Ser man dagens og 
nytt industriområde under ett, får man to ulike nivåer, hvorav den nye området ligger 10-20 meter 
høyere enn tilstøtende industriområde. 

 
Over: Grovskisse som viser prinsippet med en større utbyggingsflate (mellomgrønn), skjæring mot øst 
(lysere grønn) og fylling mot sør og vest (mørkere grønn). 

Landskapsvirkning 

Som beskrevet er Hovsmarka synlig fra omkringliggende veier og boligfelt, samt på lengre avstand fra 
andre bydeler. Dette gjør naturligvis at en endring av landskapet blir synlig, sammen med utbygging av 
industri som skiller seg fra dagens skogkledde planområde. 

For å illustrere denne virkningen har det gjennom planarbeidet vært jobbet med en 3D-modell av 
området. Der har man først modellert dagen situasjon, for så å legge inn nytt terreng og volumer som 
skal gi inntrykk av industriutbygging. Ny bebyggelse er på dette plannivået ikke planlagt, så man har 
tatt utgangspunkt i grove skisser som ble utarbeidet for å vise arealbehov i arbeidet med en 
industristrategi (utført av Pöyry). 

På neste side vises noen illustrasjoner fra modellen for å belyse synligheten av en industriutbygging: 
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Over: Modellen sett mot nordøst. Dagens industriområde i forgrunnen, og nytt industriareal i 
bakgrunnen på et høyere nivå. Den gamle papirfabrikken ligger nede til høyre. 

 
Over: Utsikt fra Tyrimyra deponi (hundeklubben), mot det nye industriområdet. Høydebassenget ligger 
på kollen til venstre. Terrenget vil trolig ligge noe høyere enn dagens nivå ved skiskytterarenaen, og ny 
bebyggelse vil bli synlig fra Tyrimyra og fra Hov næringsområde. 

 
Over: Utsikt fra E16-brua over Begna, når man kjører nordover. Ny industribebyggelse på tidligere 
regulert industriområde på Follum / Årbogen vil vises godt fra E16. Det nye industriområdet ligger i 
bakgrunnen og blir mindre synlig fra denne kanten. 
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Over: Adkomst til Follum fra Risesletta i nord. Det nye industriområdet ligger lavere enn E16 
Ådalsvegen og Børdalsmoen, på venstresiden av adkomstvegen ned mot Follum. 

Som det framkommer av illustrasjonene over så vil en industriutbygging bli synlig fra flere hold. 
Nøyaktig hva / hvor mye man ser avhenger av størrelsen og plassering av nye industribygg.  Det som 
også er svært avgjørende er hvilken terrenghøyde det nye industriområdet legges på. Ut fra 
landskapshensyn og synligheten av tiltaket, vil det være gunstig med en lavere høyde enn dagens 
terreng.  Dette vil medføre at industriområdet «forsvinner» mer ned i terrenget. Med tanke på støy vil 
også en slik terrengutforming være gunstig.  

Avbøtende tiltak 

For å redusere en negativ landskapsvirkning av industriutbyggingen er det flere virkemidler som må tas 
i bruk når man skal gjøre en detaljert utforming av planområdet. 

Nytt terreng må tilpasses tilstøtende terreng. Det eksisterende ravinelandskapet «bølger» seg fram i 
landskapet, og de nye skråningene i form av skjæringer og fyllinger bør få en lignende utforming. 
Overganger mellom industri og skråninger, samt industri og tilstøtende terreng bør også utformes med 
«myke» overganger i terreng og vegetasjon. 

Vegetasjon er avgjørende for å dempe virkningen av store industriutbygginger. Buffersone av urørt 
landskap rundt industriområdet må beholde mest mulig av eksisterende vegetasjon, og man må sørge for 
at skråninger og kantsoner rundt industrien får ny vegetasjon. Det anbefales spontan etablering fremfor 
planting, og for å øke den spontane revegeteringen anbefales det å benytte et lag av de løsmassene som 
fjernes ved terrengarrondering. Disse løsmassene inneholder frø og røtter fra vegetasjonen i området og 
denne vegetasjonen har tilpasset seg forholdene på stedet, og gir derfor de beste forutsetningene for rask 
etablering og et vellykket resultat. 

Også inne på industriområdet bør det tilstrebes å gi rom for vegetasjon. Dette vil bidra til å dempe 
virkningen av bygningsmassene, det kan skape rom og «grønne lunger» og generelt være et positivt 
tilskudd til utearealene på et industriområde. 

Mellom dagens regulerte industriområde og det utvidede industriområdet ligger en terrenghøyde som 
utgjør det høyeste punktet i planområdet. På denne høyden ligger kommunens høydebasseng. Både i 
forhold til teknisk infrastruktur og landskap er det ting som taler for å beholde mest mulig av denne 
terrengformasjonen. Teknisk vil det trolig bli færre konsekvenser for eksisterende VA-nett dersom 
høydebassenget beholdes. For landskapsvirkningen vil denne høyden gi et innslag av naturlig terreng og 
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vegetasjon innimellom industrien. Høydedraget er også såpass høyt at man fra flere hold trolig kan 
unngå en silhuettvirkning av industribygg mot himmel. Se eksempelvis illustrasjon på forrige side som 
viser utsikt fra E16-brua. For løypene i området vil det også være positivt å beholde høydedraget, da det 
gir mulighet for fin variasjon / stigning på løypa. Det er i bestemmelsene presiserte at åsdraget vest for 
stadionet skal søkes bevart av landskapsmessige hensyn. 

Arkitektur og materialbruk er avgjørende for landskapsvirkning av ny bebyggelse. For industrianlegg er 
det en del forutsetninger for utforming som ikke kan endres. Materialbruk vil dermed bli desto viktigere. 
Høy kvalitet og materialbruk tilpasset omgivelsene er viktig for å heve inntrykket inne på området og 
for å unngå at industriområdet skal framstå som negativt i omgivelsene. 

 

Over: Skisse som illustrerer en mulig utforming inne på det nye industriområdet. God materialbruk og 
arkitektur av høy kvalitet er avgjørende for landskapsvirkningen. Skissen er laget for Treklyngen av 
Jensen & Skodvin Arkitektkontor. 

I bestemmelsene er det satt et krav om at tiltak skal utformes med høy visuell kvalitet og tilpasses 
områdets egenart og tiltakets funksjon. 

For at det i videre planlegging skal framkomme tydelig hvordan området vil bli seende ut, er det viktig 
at man bruker 3D-modell og / og eller andre verktøy som gir realistisk illustrasjoner av utforming og 
landskapsvirkning. 

Oppsummering landskap 

Hovsmarka har en beliggenhet som gjør området synlig, og en industriutbygging vil gi en 
landskapsvirkning. For å unngå store negative konsekvenser i forhold til landskap, er det viktig at det i 
neste runde legges ned arbeid for å oppnå en best mulig utforming. Tilpassing til omgivelsene, bruk av 
vegetasjon, god materialbruk og arkitektur er avgjørende for resultatet. Tar man dette med seg i den 
videre prosessen, kan det nye industriområdet framstå som noe positivt i landskapet. 
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7.14 Grønnstruktur 

Gjennom kartlegging i forhold til naturmangfold (se kapittel 7.4 og vedlegg 3) konkluderes det med at 
planområdet ikke inngår i et større naturområde, og at tiltaket ikke fører til oppsplitting av 
sammenhengene naturområder.  

Samtidig er det klart at en industriutbygging vil beslaglegge et større område som i dag er grønn skog. 
Det er i planforslaget satt av en buffersone langs planområdets østside, og mot sør grenser planen mot 
skiskytterstadion og videre Hovsmarka friområde. I tilstøtende områdeplan for eksisterende 
industriområde er det avsatt buffer mot Begna og langs med E16. Dette gir en grønn «omramming» av 
industriområdet. 

Innenfor planområdet er hovedmålet å få til et hensiktsmessig utformet industriområde. Dette betyr at 
mye av skogen må vike for industribygg, tømmerlager, mm. Samtidig har man et ønske om å skape et 
industriområde som er tilpasset omgivelsene og som innehar en viss kvalitet. Grønt og grønnstruktur er 
viktig for å oppnå dette. Først i detaljregulering har man forutsetning for å fastsette detaljert utforming 
av området med tanke på terreng, byggeområder, grøntområder, osv. Det vil da vær en sentral oppgave å 
vurdere eksisterende vegetasjon i forhold til nye planer, samt vurdere grønt som en del av 
industriområdet. I reguleringsbestemmelsene er det presisert at grønnstruktur innenfor industriområdet 
skal inngå i detaljregulering, og grøntområdet skal så langt som mulig gjøres tilgjengelig for 
allmenheten. 

7.15 Vassdrag 

Elva Begna ligger ikke i direkte tilknytning til planområdet for denne områdeplanen. Tilstøtende 
områdeplan for dagens industriområde grenser mot elva.  

Eventuelle konsekvenser for Begna som følge av industriutvikling på tvers av disse to områdeplanene, 
må belyses når området skal detaljreguleres og i søknadsprosess for hvert enkelt tiltak. Per i dag har 
man ikke detaljer om hvilke typer industrianlegg som kommer, og hvor disse vil bli plassert i forhold til 
elvebredden. Tiltak som ønskes etablert må forhold seg til en hver tids gjeldende regelverk. 

På dagens industriområde ligger det et større renseanlegg, og dette er tenkt integrert i ny virksomhet. 

Innenfor planområdet er det noe myrlendt, og i kartet er det vist mindre bekker som renner sørover i 
Hovsmarka. For å kunne nytte området til industri vil det være nødvendig med vesentlige 
terrengendringer. Myrområdene vil trolig forsvinne, mens bekkene sørover ligger i kanten / forsvinner 
ut av planområdet.  

Vannføring i bekkene avhenger av utforming på nytt terreng. Som en del av detaljreguleringen må det 
gjøres rede for overvannshåndtering, og hvordan bekker i og rundt planområdet vil bli påvirket av 
terrengendringen og industriutbyggingen for øvrig. 
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Over: Begna vest for Follum / Hovsmarka, myrområde innenfor planområdet og mindre bekker som renner  

sørover i Hovsmarka. Kart fra Naturbase. 

7.16 Kulturminner og kulturmiljø 

Ved varsel om oppstart ble Buskerud Fylkeskommune varslet om planarbeidet, og med tanke på 
automatisk freda kulturminner har de befart planområdet.  Det ble gjort flere funn i området.  
Se vedlegg 9 for rapport fra kulturminneregistreringen. 

Funnene er markert i plankartet med bestemmelsesområder og det er knyttet reguleringsbestemmelser til 
de kulturminnene som søkes frigitt. Det er også en generell bestemmelse om at kulturminnemyndigheter 
skal varsles ved eventuelle funn av kulturminner under anleggsarbeider eller annen aktivitet.  

7.17 Jord- og skogbruk 

Ca 270 daa av planområdet er avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel. Arealet er i stor grad flatt 
(Børdalsmoen), men består også av ravinedaler med bratte skråninger. LNF-området er skogdekt, 
bortsett fra der det har vært tatt ut tømmer i senere tid. 

Planforslaget vil medføre redusert areal for skogdrift og tapt inntekt fra skogen for grunneierne. 

Ser man etableringen i en større sammenheng vil derimot Treklyngens planer ha positiv virkning for 
norsk skogbruk. Som kjøper av tømmer og biprodukter fra skogbruket vil Treklyngen være av stor 
betydning for å opprettholde et lønnsomt skogbruk. Se kapittel 7.2 Næringsliv for mer om denne 
virkningen. 

Myr 

Mindre 
bekker 

Begna 
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7.18 Klima og energi 

Bioprodukter og klimautslipp 

Norge har ratifisert Kyoto-avtalen som forplikter oss til å kutte utslipp av klimagasser tilsvarende 30 
prosent av Norges utslipp i 1990 innen 2020. Disse målene er blitt kraftig forsterket gjennom 
behandling av klimameldingene i de såkalte klimaforlikene i 2007/2008 og 2011/2012. Målet er nå en 
overoppfylling av Kyotoforpliktelsene med 10 prosent innen 2020. Det er antydet at en stor del av disse 
reduksjonene skal tas innenlands. Videre er målet at Norge skal være karbonnøytrale innen 2050. 
Karbonnøytraliteten skal fremskyndes til 2030 hvis det er en del av en forpliktende internasjonal 
klimaavtale. Også 2020-målet skal forsterkes dersom dette er del av en internasjonal klimaavtale.15 

Økt tilbud av biodrivstoff og andre bioprodukter produsert ved Treklyngen vil konkurrere med fossilt 
brensel og annen bruk av fossile ressurser. Bruk av biomasse fra norske skoger er langt mer 
miljøvennlig enn produkter basert på fossile ressurser. Det vil bidra til reduserte utslipp av klimagasser 
og annen forurensing. Det antas at mye av reduksjonen vil skje innenlands. 

Økt tilbud av energiressurser vil imidlertid også presse prisen på energi nedover. Det vil øke forbruket 
av energi, noe som trekker i retning av økte utslipp. I den grad utslippene som påvirkes er innenfor EUs 
kvotesystem, vil ikke totalutslippene i Europa påvirkes. Total miljøeffekt på kort sikt er derfor ikke 
åpenbar. På lenger sikt vil økt tilgang på fornybar energi bidra til raskere utfasing av fossil energi. 
Særlig gjelder dette dersom man lykkes med å få ned prisen på den fornybare energien. Treklyngens 
satsing på å utvikle teknologien knyttet til energi fra trevirke, vil dermed kunne bidra til redusert utslipp 
av klimagasser på lang sikt. 

Samordnet areal- og transportplanlegging 

 Follum ligger sentralt til i forhold til uttak av tømmer på Østlandet. I tillegg ligger det sentralt i forhold 
til hovedvegnett og jernbane. Med tanke på samordnet areal- og transportplanlegging gir dette redusert 
transportbehov. Kort avstand til Hønefoss gir kort avstand for lokal trafikk til og fra industriområdet, og 
det vil for mange være mulig å benytte kollektivtransport eller sykkel. 

Energibruk på området 

Planområdet omfattes ikke av konsesjonsområdet for Hønefoss fjernvarme, men området ligger gunstig 
til for en tilknytning til fjernvarmen. Treklyngen har i dag samarbeid med Hønefoss fjernvarme, og på 
området ligger en varmesentral for fjernvarme. Ved utvikling av området vil det bli sett på energibruk 
på området som helhet, hvor overskuddsvarme brukes til oppvarming osv.  

I bestemmelsene ligger det inne at alle nye anlegg skal gjennomføres og designes på en måte som både i 
anleggs- og driftsfasen er miljøvennlig og bidrar til et lavt energiforbruk. 

Videre 

Klima og energi må følges opp i detaljregulering og i behandling av hvert enkelt tiltak som skal i gang. 
Da har man for eksempel grunnlag for å vurdere energibruk i konkrete nye bygg, og man kan vurdere 
om planlagt industri er i tråd med klimamål. 

                                                      
 
 
15 Kilde: Innst. 390 S (2011–2012), Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk 
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8 Risiko og sårbarhet (ROS) 

I forbindelse med plan for regulering av Follum industriområde, Ringerike kommune, er det utarbeidet 
en ROS-analyse. Se vedlegg 8. 
 
ROS-analysen har identifisert 13 relevante hendelser/situasjoner, hvorav 6 hendelser/situasjoner utgjør 
en middels risiko og 2 hendelser utgjør en høy risiko. 
 
Hendelsen som utgjør en høy risiko er: 
 

› Spredning av svartlistearter (6.2.3.B) 
› Brann/ eksplosjon (6.2.9.) 

 

Hendelsen som utgjør en middels risiko er: 
 

› Flom/ oversvømmelse (6.1.2.B) 
› Radon (6.1.3.) 
› Skade på kulturminner (6.2.4.) 
› Støy (6.2.6.) 
› Trafikkulykker (6.2.8.) 
› Tap av rekreasjons-/ friluftsområde (6.2.10.) 

 
Dette er forhold som kan påvirkes i planleggingen, slik at risikosituasjonen kan gjøres akseptabel. Det er 
således ikke fremkommet risikoforhold som gjør at området anses uegnet for den planlagte utbyggingen. 

 

Det skal presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-
analysen viser, f.eks. grunnforurensning, støy og luftforurensning. 
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9 Oppsummering og anbefaling 

Gjennom arbeid med denne konsekvensutredningen er det kartlagt hvilke følger en industriutbygging på 
Follum kan ventes å få for ulike tema. For næringsliv, samfunn og klima konkluderes det med at 
Treklyngens satsning vil ha positiv virkning, både lokalt og i en større målestokk. For nærmiljøet vil det 
derimot kunne bli negative konsekvenser, og det må jobbes med avbøtende tiltak for å oppnå en best 
mulig situasjon. Støyskjerming og landskapstilpasning er eksempler på dette. Man har kommet framt il 
et planforslag hvor selve stadionområdet ikke blir berørt av industriutbyggingen. For å sikre tilbudet 
innen idrett / rekreasjon må det i detaljplanlegging jobbes videre med mulig sambruk av arealer og 
relokalisering av aktiviteter som blir direkte berørt og ikke kan bestå som i dag. 

I forhold til overordna planer ser man at et industriutbygging på Follum samsvarer med 
kommuneplanens mål om flere lønnsomme arbeidsplasser innen kunnskapsbaserte og tjenesteytende 
virksomheter. Det er også et mål å opprettholde og videreutvikle næringsliv og arbeidsplasser basert på 
naturressurser i kommunen, noe som ny trebasert industri vil medvirke til. 

Både nasjonalt og lokalt er det er mål å redusere klimautslipp. Økt tilgang på fornybar energi bidrar til 
raskere utfasing av fossil energi og Treklyngens satsing som baserer seg på trevirke, vil kunne bidra til 
redusert utslipp av klimagasser. 

Ut fra de vurderingene som ligger i denne konsekvensutredningen anbefales det at Ringerike kommune 
og andre offentlige myndigheter, går inn for en utvidelse av industriområdet på Follum. 
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10 Vedlegg 

Vedlegg 1: Brev med varsel om oppstart av planarbeidet og offentlig ettersyn av planprogram. 
Vedlegg 2: Merknader oppstart og planprogram 
Vedlegg 3: Naturmiljø 
Vedlegg 4: Mulighetsstudie for Hovsmarka friområde 
Vedlegg 5: Trafikkvurdering 
Vedlegg 6: Oversiktsplan VA 
Vedlegg 7: Geotekniske vurderinger 
Vedlegg 8: Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Vedlegg 9: Kulturminnerapport 

Side 253 av 473



 Ringerike kommune 

 Miljø- og arealforvaltning 

 
 

 

 

 

Oppsummering og vurdering av uttalelser etter 

høring og offentlig ettersyn 
 

 

0605_381 

Områderegulering for 

Treklyngen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.07.14 

 

 

 

 

Side 254 av 473



Uttalelser ved høring og offentlig ettersyn  2 

Sammendrag 

Det er kommet mange innspill, og flere tar opp en rekke ulike forhold. Noen gjelder planens 

innhold, med konkrete forslag. Andre er mer temaorientert, eller tar opp forhold som bør 

utredes nærmere. Sammendraget nedenfor gir et overblikk over de tema som er tatt opp. 

Innspillene er kort kommentert i det etterfølgende. For øvrig vises det til planbeskrivelsen. 

 

 

Mange av uttalelsene tar opp hovedproblemstillingen i områdereguleringen, nemlig forslaget 

om å regulere deler av Hovsmarka til industri. I kommuneplanen er området vist som 

friområde og LNF område og som det framgår av mange uttalelser, er området i bruk til 

mangfoldige idretts- og friluftsaktiviteter sommer som vinter. 

Høringsuttalelsene har dokumentert bruken av området som idretts- og friluftsområde og 

områdets verdi som bynært område til organisert og uorganisert aktivitet. Mange påpeker 

områdets verdi i dag, men også områdets framtidige verdi i et byutviklingsperspektiv. 

Uttalelsene fra Fellesanlegget Hovsmarka og Arvid Lillethun gir til sammen en god 

beskrivelse og dokumentasjon på problemstillingen sett fra den organiserte idretten og 

innbyggernes synsvinkel. 

Mange av uttalelsene gir honnør til den næringssatsingen som Treklyngen/Viken Skog har tatt 

initiativ til og den næringsstrategi som Treklyngen har utviklet. Fylkesmannen i Buskerud, 

Landbrukskontoret i Hole og Ringerike og Ringerike Utvikling har påpekt at Treklyngens 

næringsplaner vil ha positive nasjonale og regionale konsekvenser for skogbruksnæringen. 

Ringerike Utvikling har i tillegg påpekt positive konsekvenser for lokalt næringsliv og 

sysselsetting. 
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Uttalelser fra regionale myndigheter 

Fylkesmannen i Buskerud, 12. februar 2014 

Fylkesmannen tar innledningsvis opp hovedproblemstillingen i planleggingen: 

«Forslag til reguleringsplan vil medføre betydelige inngrep viktige friluftsområder og 

hensynet til friluftsinteresser må nøye veies opp mot næringsinteressene. Det er allerede 

avsatt store områder til industriformål i gjeldende kommuneplan og reguleringsplan. 

Fylkesmannen anser at det i utgangspunktet ikke er ønskelig å omdisponere viktige 

grøntområder og har ved varsel om oppstart pekt på at det i så fall må kunne dokumenteres 

er sterkt behov for en ytterligere utvidelse av industriområdet. Ut fra planbeskrivelsen vil 

tilstrekkelig store arealer være en betingelse for at den første fabrikken kan etableres og 

klyngekonseptet lykkes. Det er vanskelig å si hvor mye areal som vil være benyttet når 

industriklyngen er komplett, men det er viktig at det ikke foreligger arealbegrensninger. 

Treklyngen har utført en konseptstudie av ulike produksjonsanlegg med tilhørende 

arealbehov. Det foreligger flere konkrete prosjekter. 

Fylkesmannen mener at transformasjon og fortetting innenfor eksisterende industriområde og 

utbygging i allerede godkjente områder, må prioriteres. Det må legges vekt på en høy 

utnyttingsgrad for å begrense arealbehovet. Vi gjentar at kommunen bør vurdere å utforme 

rekkefølgebestemmelser for utbygging eller føringer for videre detaljregulering med siktemål 

å ivareta de viktigste nærfriluftsområdene inntil det er behov for å bygge ut hele området.» 

Friluftsliv og idrett. 

Fylkesmannen påpeker at Hovsmarka er et verdifullt bynært idretts- og friluftsområde som er 

mye benyttet året rundt både til organiserte og uorganiserte aktiviteter. Fylkesmannen viser til 

ny nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv, en satsing på friluftsliv i hverdagen, 2014 -2020, 

ble lagt fram av Regjeringen i august 2013. Her er et av de nasjonale målene at planleggingen 

skal medvirke til å fremme et aktivt friluftsliv og skape helsefremmende, trivselsskapende og 

miljøvennlige nærmiljø. Økt nærhet og tilgang til attraktive områder og ferdselsårer for 

friluftsliv der folk bor, er nevnt som en viktig strategi. 

Fylkesmannen har merket seg at det er utarbeidet en mulighetsstudie for Hovsmarka der 

dagens bruk og alternativer for fremtidig situasjon er vurdert. Denne viser at det er muligheter 

for både organisert og uorganisert bruk også etter at en eventuell utvidelse av industriområdet. 

Fylkesmannen anbefaler at reguleringsplanen i større grad innarbeider føringer for videre 

detaljregulering med sikte på å ivareta friluftsinteressene og sikre en oppfølging av 

mulighetsstudien med flytting av anlegg, gjennomgående grøntdrag og mulighetene for 

sambruk. 

Forslagsstillers kommentar:  

For å imøtekomme Fylkesmannens anbefaling foreslås følgende og at dette sikres i 

bestemmelsene. Det foreslås å stille krav om at det skal utarbeides og godkjennes av 

Ringerike kommunestyre en plan for alternativ opparbeidelse i Hovsmarka sør for så langt 

mulig erstatte eksisterende løyper, anlegg og friluftsbruk som berøres av næringsutviklingen i 

Hovsmarka nord. Planen skal tilfredsstille gjeldende krav til skiskytteranlegg med 

framkommelighet for funksjonshemmede. Planen skal gjennomføres før tilrettelegging for 

næringsutbygging i berørte områder igangsettes.  
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Rådmannens kommentar:  

En plan for alternativ opparbeidelse i Hovsmarka sør som skal erstatte eksisterende løyper, 

anlegg og områder for uorganisert friluftsbruk, som vil bli berørt av næringsutviklingen i 

Hovsmarka nord er støttet av berørte parter (idrettslag). Reguleringsbestemmelsene sikrer 

dette gjennom et eget punkt i rekkefølgebestemmelsene. 

Barn og unge 

Fylkesmannen viser til rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen 

som fastsetter at det i nærmiljøet skal finnes tilstrekkelig arealer for barn og unge og til plan 

og bygningslovens formålsbestemmelse at barn og unges oppvekstsvilkår skal ivaretas i 

planleggingen. Fylkesmannen ser positivt på at mulighetsstudien har konkludert med at 

tilbudet for nærmiljøet og rekruttering av barn og unge bør prioriteres beholdt i Hovsmarka. 

Fylkesmannen savner imidlertid mer forpliktende føringer for dette i områdereguleringen, f 

eks gjennom rekkefølgebestemmelser knyttet til flytting og opparbeidelse av viktige anlegg. 

Fylkesmannen viser videre til at trafikksikkerheten må ivaretas, spesielt langs Hovsmarkveien 

og at biltrafikk til og fra industriområdet må benytte atkomsten fra Ådalsveien i nord. 

Fylkesmannen ser det som positivt at planen omfatter gang/sykkelvei langs Ådalveien og 

anbefaler at opparbeidelse av hele eller deler av strekningen blir sikret gjennom 

rekkefølgebestemmelser. 

Forslagstillers kommentar:  

Når det gjelder flytting og opparbeidelse av anlegg, vises til kommentar til forrige avsnitt.  

Når det gjelder trafikkbetjening av området, vil all næringstrafikk/tungtrafikk benytte 

atkomsten fra E16/Ådalsveien. Det er ønskelig at deler av trafikken til den administrative 

delen av virksomheten skal kunne benytte Hovsmarksveien. Det legges inn en bestemmelse 

om at behov for tiltak i Hovsmarkveien vurderes ved detaljregulering. 

Rådmannens kommentar:  

Vedr. flytting av anlegg som vil bli nødvendig som erstatning for tapte nærmiljøanlegg, så 

viser rådmannen til overstående kommentar. Det er lagt inn plankrav i 

rekkefølgebestemmelsen om vurdering av tiltak ved merbelastning i Hovsmarkveien. 

 

Landskap og grøntstruktur 

Fylkesmannen er opptatt av at det tas landskapsmessige hensyn gjennom lokalisering og 

utforming av bygg og anlegg, terrengtilpasning og innregulering av skjermsoner. Det vises 

bl.a. til høydedraget vest i området som det er ønskelig å ivareta ut fra landskapsmessige 

forhold. Fylkesmannen anbefaler at slike viktige elementer i en framtidig grøntstruktur 

primært blir fastsatt i områdeplanen og at vurdering og ivaretakelse av grøntstruktur bør 

nevnes i reguleringsbestemmelsenes § 6.1. som et av kravene til videre detaljregulering. 

Fylkesmannen ser positivt på at det er satt av grønn buffersone mot tilgrensede boligområder 

og veier. Det er også positivt at bestemmelsene still krav om at tiltak skal utformes med høy 

visuell kvalitet og tilpasses områdets egenart. 

Forslagsstillers kommentar:  
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Som følge av den foreslåtte justeringen av grensen mot sør, vil deler av den sørligste delen av 

høydedraget vest for skiskytterstadion bli regulert til grøntdrag. Når det gjelder intern 

grøntstruktur foreslås lagt inn en bestemmelse som sikrer at intern grøntstruktur i 

næringsområdene skal vurderes og fastlegges i detaljreguleringsplaner så langt det er mulig 

gjøres tilgjengelig for allmenheten. Det tas også inn en bestemmelse om at eksisterende 

terreng vest for stadion (høydedraget med vanntårnet) skal vurderes bevart av 

landskapsmessige hensyn.  

 

Rådmannens kommentar:  

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

Naturmangfold 

Fylkesmannen viser til det er gjort en egen konsekvensutredning som konkluderer med at 

naturmiljøet har liten verdi. Fylkesmannen påpeker å hindre spredning av svartlistede arter vil 

være et viktig avbøtende tiltak og at dette bør tas inn i rekkefølgebestemmelsene. 

Forslagsstillers kommentar:  

 Det tas inn en generell bestemmelse om at det skal gjøres nødvendige tiltak for å spredning 

av svartlistede arter. 

Rådmannens kommentar:  

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller 

Vassdrag 

Fylkesmannen registrerer at det som en del av detaljreguleringen vil bli redegjort for hvordan 

vassdrag i og rundt planområdet vil bli påvirket av terrengendringer og industribygging. 

Forurenset grunn 

Fylkesmannen påpeker at det for all aktivitet i form av bygging, graving og grunnarbeid i det 

gamle deponiområdet, må søkes Fylkesmannen om godkjenning etter forurensningsloven. Det 

bes om at reguleringsbestemmelsene blir justert i forhold til dette. 

 

Støy 

Nærliggende boligområder vil kunne bli berørt av både trafikkstøy og industristøy. 

Fylkesmannen påpeker at eksisterende og nye boliger må sikres tilfredsstillende støyforhold i 

tråd med anbefalte grenseverdier i retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging. 

Videre må støyforholdene for gjenværendefriluftsområder utredes og ivaretas. 

Fylkesmannen viser til at konsekvensutredningen konkluderer med at det er mest 

hensiktsmessig å gjøre støyberegninger i forbindelse med detaljreguleringen når man er kjent 

med hvilke typer anlegg som planlegges. Det vises til at når områdeplanen ikke omfatter 

konkrete støybestemmelser, vil kommuneplanens bestemmelser om støy i § 1.0.4 gjelde for 

området. Det anbefales at disse tas in i reguleringsplanen og justeres i tråd med den 

oppdaterte retningslinje T – 1442/2012. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Fylkesmannen påpeker at det bør tas inn rekkefølgebestemmelser knyttet til lovbestemte 

forhold innenfor disse områdene. Det tas inn en bestemmelse om at støy og annen 

forurensning må være i henhold til gjeldene lovverk og retningslinjer. 

Rådmannens kommentar:  
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Det er lagt inn rekkefølgekrav i bestemmelsene som tilfredsstiller fylkesmannens krav. 

Klima og energi, transport 

Fylkesmannen viser til at i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, er 

klima og energi viet stor oppmerksomhet. Det påpekes at Follum har en sentral beliggenhet i 

regionens hovedveinett og jernbane og også nær skogressursene. Fylkesmannen anser at 

området har en gunstig lokalisering for ny skogbasert industri ut fra rikspolitiske 

retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging. 

Fylkesmannen etterlyser nærmere planmessige avklaringer for å oppnå et godt kollektivtilbud 

og at nødvendige tilretteleggingstiltak må sikres gjennomført ved rekkefølgebestemmelser. 

Fylkesmannen etterlyser bussholdeplass i tilknytning til hovedatkomsten nord i området. 

Fylkesmannen viser til at området ikke ligger innenfor konsesjonsområdet for Hønefoss 

fjernvarme, men at området ligger gunstig til for en tilknytning til fjernvarme. Fylkesmannen 

ber kommunen vurdere om det i områdeplanen bør fastsettes at miljøvennlige energiløsninger 

skal være et sentralt tema i videre planlegging og utbygging. 

Forslagsstillers kommentar:  

Området ligger som Fylkesmannen påpeker, utenfor konsesjonsområdet for Hønefoss 

fjernvarme. Det er imidlertid Treklyngens intensjon, i tråd med Treklyngens strategi, at hele 

området skal benytte miljøvennlige energiløsninger. Dette kan forankres i bestemmelsene. 

Bestemmelsene vil sikre at adkomst til området med tilhørende kryssutforming fra E16 skal 

prosjekteres og inngå i detaljplaner. Det presiseres i bestemmelsene at planen skal vise 

gang/sykkelvei gjennom kryssområdet og holdeplasser for kollektivbetjening. 

Rådmannens kommentar:  

Det er lagt inn rekkefølgekrav i bestemmelsene som tilfredsstiller fylkesmannens krav. 

Landbruks- og næringsmessige forhold 

«Det aktuelle arealet består ikke av landbruksarealer med stor nasjonal eller regional verdi. 

Slik sett er den planlagte arealbruken ikke i konflikt med slike interesser. Vi vil peke på at 

planene for området er svært spennende i et regionalt perspektiv og vil kunne øke 

verdiskapningen fra skogbruket gjennom mer innenlands videreforedling av tømmeret nå etter 

at annen skogsindustri på Østlandet har blitt lagt ned de senere årene.» 

 

Buskerud Fylkeskommune, Utbyggingsavdelingen, 17.februar 2014 

Kulturminneregistreringen viste at det i området er 5 kullgroper og 5 fangstgroper. Disse er 

etter kulturminneloven automatisk fredet. Fylkeskommunen sendte derfor 20.desember 2013 

søknad til Riksantikvaren om dispensasjon fra loven. Fylkesmannen anbefalte at de 5 

kullgropene dispenseres uten vilkår, mens det for de 5 fangstgropene dispenseres med vilkår 

om utgraving. 

Fylkeskommunen viser i sitt brev av 17.februar 2014 til at Riksantikvaren har behandlet 

søknaden og gitt dispensasjon fra kulturminneloven for de 5 kullgropene og de 5 

fangstgropene. Dispensasjonen er gitt med vilkår om at det foretas arkeologiske utgravinger 

for de 5 fangstgropene samt 2 til 3 kullgroper. 
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Fylkeskommunen ber om at følgende tekst tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser: 

«Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologiske utgravning av de 

berørte automatisk fredete kulturminnene id 173394/1 og 2, 173405, 173411, 173417, 

173459/1 til 4, 173463, markert som bestemmelsesområder #nr, #nr osv. i plankartet.» 

Det konkluderes med at dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtak 

krever at ovenfor nevnte tekst blir innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. Dersom det ikke 

blir gjort, vil det normalt bli reist innsigelse i saken.  

Forslagsstiller kommentar: 

Det tas inn rekkefølgebestemmelser slik Fylkeskommunen ønsker og kulturminnene merkes i 

kartet slik Fylkeskommunen ønsker.               

 

Rådmannens kommentar: 

Det er lagt inn rekkefølgekrav i bestemmelsene og avmerket på reguleringskartet slik at dette 

tilfredsstiller fylkeskommunens krav. 

 

 

Statens vegvesen         20.februar 2014 

Statens vegvesen viser til at det er gjennomført en egen trafikkanalyse som en del av 

konsekvensutredningene og gjengir hovedpunkter fra analysen. 

Statens vegvesen ser det som positivt at planen omfatter en sammenhengende gang og 

sykkelvei lang E16/nedre del av Ådalsveien og at adkomst til området med tilhørende 

kryssutforming fra E16 skal prosjekteres og inngå i en detaljplan før det kan gis 

rammetillatelse for tiltak innenfor planområde I Industri. 

Statens vegvesen konkluderer slik: «Statens vegvesen ber om at det tas inn rekkefølgekrav i 

bestemmelsene § 6 som sikrer opparbeidelse av området GS (gang/sykkelvei) langs nedre del 

av Ådalsveien/E16. Vi ber i tillegg om at det innarbeides et eget punkt om at det må inngås 

gjennomføringsavtale med oss i forbindelse med etablering av gang- og sykkelveg og 

utbedring av krysset til området I nord i området.» 

Forslagsstillers kommentar: 

Trafikkanalysen som er gjennomført, viser at ved full utbygging av industriområdet, vil 

trafikken til og fra Follum kun utgjøre 15 % av timetrafikken langs Ådalsveiens nedre del. 

Det er rimelig at utbygger pålegges å utbedre krysset mellom atkomstveien og 

E16/Ådalsveien med trafikksikre gang og sykkelforbindelser gjennom kryssområdet. 

Treklyngen mener midlertid at det urimelig å pålegge Treklyngen å opparbeide 

gang/sykkelveien på hele den regulerte strekningen, da så liten del av trafikken skyldes 

industriutbyggingen. Det foreslås å ta inn en bestemmelse om at behov for gang/sykkelvei og 

eventuell rekkefølgebestemmelse skal vurderes ved detaljreguleringen.  

 

Rådmannens kommentar: 

Det er tatt inn en rekkefølgebestemmelse om å vurdere behov for gang/sykkelvei langs 

Ådalsveien ved detaljreguleringen. 

For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
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Uttalelser fra lag og organisasjoner 

Fellesanlegget Hovsmarka c/o Hønefoss skiskytterklubb, 17.februar 2014 

De gir utrykk for at det har vært en mangelfull prosess. Det er ikke tilstrekkelig å informere i 

forkant og etterkant. Det har ikke hatt noen dialog med kommunen eller den reelle planlegger 

Viken Skog annet enn før planprosessen startet opp og etter at Viken Skog hadde innlevert 

planforslag. Når plan og bygningslovens forutsetninger om medvirkning i en slik sak ikke blir 

fulgt opp setter det hele planarbeidet i et spesielt grelt lys. De skriver: 

«På flere områder er foreliggende planforslag fascinerende lesning. Plans største og vel 

sterkeste avsnitt må sies å være kapitel 7.3 om Næringsliv. Vi har egentlig ikke mange 

merknader til dette avsnittet i planen, men likevel en svært betydelig en. Det beskrives at 

utviklingen av næringslivet i form av denne planen skal skape en mer attraktiv region. Men 

planen tar for seg en nedbygging av regionens mest tilrettelagte og velutviklede bynære 

idretts- og friluftsområde. Er dette å gjøre regionen mer attraktiv? 

Vi vil vise til Fylkesmannens merknad til plan programmet. Det ble dr presisert at 

planarbeidet med næringsutvikling i Hovsmarka ble ansett å være i sterk konflikt med idretts- 

og friluftsinteresser, og det ble etterspurt en fyldig planbeskrivelse og konsekvensutredning på 

dette punktet. Vi hadde derfor forventet en annen dimensjon på plan beskrivelsen her. Dette 

søkes noe kompensert med å lage en mulighetsstudie for Hovsmarka som beskriver 

kompenserende tiltak. Men for Hovsmarka Fellesanlegg er denne mulighetsstudien mildt sagt 

lite oppløftende lesning og innfrir på ingen måte våre mål og ambisjoner.» 

«Hovsmarka Fellesanlegg støtter Ringerike O-lag og IL Fossekallen sin merknad til 

planprogrammet om alternativ nylokalisering av industri f.eks. Kilemoen må utredes. I en slik 

planprosess ligger nettopp forventningen om å se på ulike lokaliseringsmuligheter av en 

ønsket utvikling for industri. Planområdet må utvides til også å omfatte Kilemoen slik at et 

større område rundt Follum kan sees i sammenheng for en industriklyngeutvikling rundt 

Follum og derved reelt oppfylle en områdeplanleggings målsettinger.» 

«Hovsmarka Fellesanlegg er nærmere 30 år gammelt. Men det er under stadig fornyelse og i 

flittig bruk både lokalt og regionalt. Ved en flytting vil man sannsynligvis gå glipp av den 

lokale nærbruksverdien. Sin alder til tross, Hønefoss og Ringeriksregionen innehar fortsatt 

Buskeruds lengste asfalterte rulleskiløype.   

Dette skiskytteranlegget er fullt forsvarlig. Men hverken standplass eller løypetrace 

overholder dagens krav til forskriftmessig standard. Dagens standplass er f.eks. for liten til 

dagens antall blinker og flere av profilene til dagens løypetrace er for bratte. Ved en flytting 

av anlegget vil dagens forskrifter for skiskytteranlegg slå inn med full tyngde. Det er grunnen 

til at nye sammenlignbare skiskytteranlegg blir mye mer kostbare. Det er altså ikke mulig å 

bygge et nytt anlegg med tilsvarende standard. Det er med andre ord mye billigere å ruste 

opp dagens anlegg i Hovsmarka enn å bygge et nytt. » 

«I planen er den søndre delen av Hovsmarka, den minst attraktive, bevart til friluftsområde. 

Men den søndre delen av Hovsmarka er lettest tilgjengelig. Den ligger nærmest både Follum 

og Hov industriområde og vil være mest naturlig å ta i bruk til industri. 
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Plan beskrivelsens landskapsmodellering i kap. 7.13 er meget interessant. Her er Hovsmarkas 

største morenerygg med Kommunens vanntårn faktisk bevart. Dette området utgjør kjernen i 

Hovsmarka løypeanlegg. Det er den sentrale delen av Hovsmarka som er det mest verdifulle 

med sine asfaltløyprer og naturlige terreng adskilt fra gamle Tyrimyra fyllplass som er det 

mest verdifulle og som må bevares for idrett- og friluftslivet. Her ligger også ski- og 

bueskytternes standplass. Det er dette og ikke en planlegging av industri kun i en retning ut 

fra Follum som må danne en grunnstein i planarbeidet.» 

«Ringerike kommune kan ikke vedta foreliggende planforslag grunnet manglende 

medvirkning i planprosessen for berørte, valg av for lite planområde for en områdeplan og 

for dårlig fokus på bevaring av regionens mest velutviklede bynære idretts- og friluftsområde. 

Hvis Hovsmarka en gang i framtiden skal omformes til industri uten plass for dagens større 

idrettsanlegg i området er minstekravet Kommunen må sette i en områdeplan et krav til 

rekkefølge bestemmelse.  Det må stilles krav om godkjent plan av Norges idrettsforbund for 

nytt ski- og bueskytteranlegg i planbestemmelsene før det gis byggetillatelse til første bygg 

eller anlegg i reguleringsområdet.» 

Forslagsstillers kommentar: 

Vi beklager at Fellesanlegget Hovsmarka opplever en mangelfull medvirkningsprosess. Ved 

oppstart av planleggingen, var det klart at regulering til industri for de nordligste delene av 

Hovsmarka, ville få store konsekvenser for bruken av Hovsmarka som idretts – og 

friluftsområde. Det ble derfor igangsatt arbeidet med en mulighetsstudie for å få kartlagt 

konsekvensene og se på mulige avbøtende tiltak. Som et ledd i dette arbeidet ble alle 

organiserte brukere kontaktet for å framskaffe grunnlagsmateriale. Mulighetsstudien ble 

framlagt som vedlegg til områdeplanen og lag og organisasjoner ble invitert til et eget 

informasjonsmøte i første del av høringsfasen. Når det ikke ble invitert til møte før, var det 

fordi det først da forelå materiale som grunnlag for en dialog. 

Uttalelsen tar opp spørsmål som regulering av området til industri, lokalisering av industri og 

Treklyngens arealbehov. Det vises til vises til felles vurdering i avsnitt Industri eller 

friområde/LNF område og Lokalisering under Vurdering av innkomne uttalelser. 

Høringsforslag til områdeplan innebærer at skiskytterstadion, som også er bueskytterbane, 

sammen med de nordligste delene av løypenettet, blir berørt. Med grunnlag i 

høringsuttalelsene har vi sett på muligheten for å endre grensen mellom industriområde og 

LNF område.  

Hønefoss skiskytterlag har utarbeidet en utviklingsplan for skiskytteranlegget inkl. 

bueskytterbane i Hovsmarka. I planen anbefales at alt 3b velges. Dette alternativet vises 

nedenfor. (Skiskytterklubben går nå inn for et annet alternativ, se side 33.) 
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For å begrense ulempene for skiskytterne og bueskytterne og redusere presset på de søndre 

delene av Hovsmarka, foreslås grensen mellom utbyggingsområde næring og grøntstruktur 

justert slik at skiskytterlaget/bueskytterlaget kan gjennomføre sin utviklingsplan alt 3b for 

selve stadionområdet. Det innebærer fortsatt at det må opparbeides erstatning for de 

nordligste delene av løypenettet inkl. rullestolløypa. Mulighetsstudien viser at det er mulig i 

søndre del av Hovsmarka. Det bør da tas inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer at 

tilsvarende løyper opparbeides i søndre del av Hovsmarka før det aktuelle området i nordre 

del av Hovsmarka tas i bruk til industri. 

Denne endringen innebærer fortsatt at bruken av de nordligste delene av Hovsmarka ikke kan 

benyttes til idrett og friluftsaktivitet. Det vil øke presset på de sørligste delene. Det vil 

sannsynligvis også innebære at de deler av o-løpsaktiviteten og friluftsliv som ønsker større 

sammenhengende arealer, må finne alternative områder i Hønefossregionen.  

For å redusere ulempene ved økt press på nærfriområdet sør i Hovsmarka, kan det i tråd med 

mulighetsstudien gjennomføres tiltak som øker attraktiviteten som nærfriluftsområde for 

beboere, skoler og barnehage. Det tas inn en rekkefølgebestemmelse som pålegger at det skal 

utarbeides en slik plan for tiltak før det regulerte området tas i bruk til industri.   

Rådmannens kommentar: 

Det er avholdt dialogmøter med partene. Forslagstiller har søkt å begrense ulempene ved å 

endre på planforslaget og tatt inn rekkefølgebestemmelser som delvis imøtekommer 

skiskytterlaget og bueskytterne. Men for de nordligste delene av løypenettet inkl. 

rullestolløypa må det opparbeides tilsvarende erstatningsløyper i de sørlige delene av 

Hovsmarka, noe mulighetsstudien som er utført for dette området viser er mulig. Det er klart 

at o-løpsaktiviteten og friluftslivet som er avhengig av større sammenhengende arealer ikke 

vil få tilfredsstillende områder når utbygging for Treklyngen begynner. Da må dette løses i 

alternative områder. For å redusere ulempene ved økt press på nærfriområdet sør i 

Hovsmarka, kan det i tråd med mulighetsstudien gjennomføres tiltak som øker attraktiviteten 

som nærfriluftsområde for beboere, skoler og barnehage. Det er medtatt en 

rekkefølgebestemmelse som pålegger at det skal utarbeides en slik plan for tiltak før det 

regulerte området tas i bruk til industri.  For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av 

forslagsstiller. 
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Hønefoss bueskytterklubb     udatert 

Hønefoss bueskytterklubb er eier av anlegget i Hovsmarka sammen med skiskytterne og 

Helsesportlaget. Det redegjøres for klubbens utvikling de siste årene, klubbens 

medlemstilgang og sportslige tilbud. Det vises bl.a. til at klubben er en av 2 som kan tilby 3D 

jaktkonkurranse for handikappede ved å bruke skiskytternes og helsesporslagets bane og 3D 

dyr satt opp i skogen.   

Bueskytterklubben mener at det er lagt fram for lite ressurser og alternativer for klubbens 

endring og flytting i konsekvensutredningen. De skriver: 

«Det er overraskende at en områdeplan for størstedelen av Hovsmarka, uten vektige 

begrunnelser, med enkle kart og mangelfull beskrivelse, og i fullstendig utakt med gjeldende 

kommuneplan for Ringerike, foreslås omregulert. Jeg vil her informere om at tippemidler og 

lignende er gitt til Hovsmarka og har en viss bindingstid på 30 år etter gitt støtte. Det er 18-

19 år igjen av den avtalen. Det fremkommer også av lovverket fra kulturdepartementet, som 

har gitt gaven, at det ved endringer skal tilrettelegges for nytt anlegg uten at brukerne blir 

skadelidende. 

Dette handler i virkeligheten om mye mer enn Hønefoss bueskytterklubb (og de to andre 

eierne). Det handler i større grad om kortsiktig og umoderne byplanlegging som berører alle 

brukere av marka. Hva med Hønefoss, som med Ringerikes største befolkningskonsentrasjon, 

ikke har plass til ett slikt tilbud til innbyggerne sine?» 

Klubben stiller seg undrende til at kommunen vurderer å selge dette området til Treklyngen, 

når Hønefoss bueskytterklubb og de 2 andre fortsatt har 19- 22 år igjen av avtalen om å være i 

Hovsmarka. Det vises til at klubben har et aktivt miljø som drifter krevende anlegg på 

dugnad. Alle klubbens medlemmer er aktive brukere av treningsanlegget i Hovsmarka i 

tillegg til de aktive utøverne. Anlegget representerer også et betydelig tilbud for allmenheten 

med dagens beliggenhet. 

Uttalelsen avsluttes slik: «Det viktigste for oss er allikevel at det ikke finnes noen plan for et 

nytt Bueskytteranlegg. Vi har ingenting å investere vår framtidige virksomhet i. Vi krever at 

Reguleringsplaner for industri på Follum og nytt Bueskytteranlegg må foreligge for vedtak 

samtidig, enten nytt Bueskytteranlegg blir planlagt innenfor eller utenfor planområdet.» 

Forslagsstillers kommentar:  

Bueskytterklubben er 50 % eier av stadionanlegget og berøres tilsvarende som skiskytterne. 

Den foreslåtte endringen skulle derfor innebære at deres hovedarena kan bestå. Bueskytterne 

har etablert en egen treningsbane litt sørøst for stadion. Denne berøres av reguleringen og må 

erstattes spesielt. Det foreslås egen reguleringsbestemmelse som sikrer dette. Etter møte med 

idrettslagene 14.mai 2014, er områdegrensen endret, slik at treningsanlegget ikke blir berørt. 

For øvrig vises til kommentar til Fellesanleggets uttalelse. 

Rådmannens kommentar: 

Side 265 av 473



Uttalelser ved høring og offentlig ettersyn  13 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. Det er mottatt brev fra Hønefoss 

bueskytterklubben at den er tilfreds med forslaget som nå fremmes.  

 

Ringerike o-lag      11.februar 2014 

De skriver: 

«Planforslaget omfatter et av de viktigste nærfriluftsområdene for Ringerike og vi kan ikke se 

at det er andre områder som kan erstatte denne funksjonen. Vi mener at områdets betydning 

for idrett, friluftsliv, barn og unges oppvekstsvilkår og folkehelse er underkommunisert i 

plandokumentene og ikke tillagt tilstrekkelig verdi. Eksempelvis finner vi det uforståelig at tap 

av rekreasjon/friluftsområde plasseres i middels risiko i ROS-analysen. Etter vårt syn er det 

opplagt at dette har høy risiko. 

Planforslaget bærer tydelig preg av at «det er lagd et planforslag med utgangspunkt i 

Treklyngens planer og ønsker for området.»  VI finner det uheldig at det i planarbeidet ikke 

er drøftet alternativ lokalisering for Treklyngens industrisatsing.» 

Ringerike o-lag foreslår 5 endringer og tillegg til planforslaget: 

1- Det må fastslås i planbestemmelsene at det ikke kan igangsettes omfattende 

terrenginngrep uten at det foreligger konkrete planer for utnytting av området. Det 

vil være særdeles uheldig og et tap for alle, om natur og friluftsområdet ødelegges 

uten at det realiseres næringsvirksomhet. 

2- Innarbeide sammenhengende turvei rundt området. I størst mulig grad bør denne 

legges i skogs- og naturområde. Det innebærer at en størst mulig del av området 

ved Fossekollen høydebasseng bevares og at grøntområdet øst på Børdalsmoen 

(mellom bolig og industri) gjøres breiere. 

3- Området til tidligere avfallsdeponi, Tyrimyra, tas i bruk til industriformål før de 

høykvalitative natur- og friluftsområdene omdisponeres. Utfordringen med 

massene og høyspentlinje er teknisk løsbare, og det vanskelig å forstå at dette er 

mer omfattende enn de enorme terrenginngrepene som planlegges i området for 

øvrig. 

4- Av de foreslåtte avbøtende tiltakene mener ROL en bør prioritere sambruk mellom 

industri og rekreasjon så langt det er praktisk mulig. I planbestemmelsene 

innarbeides nytt punkt under 2.1 Industri: «Det skal så langt praktisk mulig og 

forenlig med industri-interessene legges opp til kreativ og nyskapende sambruk av 

området til industri og rekreasjon.» ROL deltar gjerne med videre innspill og 

drøftinger i et slikt arbeid. 

5- ROL vil varsle at vi vil kreve økonomisk vederlag for kostnader med å utarbeide 

nytt orienteringskart over et tilsvarende stort område. VI minner også om at kan 

komme krav fra Kulturdepartementet om tilbakebetaling av spillemidler som er 

gitt til o-kart over området. 

«ROL understreker at de omfattende planene for Hovsmarka samt planer om utbygging av en 

rekke andre nærfriluftsområder på Ringerike, som Hvervenmoen, Kilemoen og Eggemoen vil 

forringe mulighetene for idrett og friluftsliv vesentlig. For å få en bedre oversikt over den 
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samla utviklinga, oppfordrer vi kommunen til å utarbeide arealregnskap for friluftsområdene 

og årlig legge fram ei melding til politisk behandling om situasjonen.» 

Forslagsstillers kommentar:  

 O-laget tar opp hovedproblemstillingen i områdeplanen. Det vises til felles vurdering i avsnitt 

Industri eller friområde/LNF område under Samlet vurdering av innkomne uttalelser. O-laget 

har 5 konkrete forslag som kommenteres slik. 

1. Treklyngen har ingen planer om å starte tilrettelegging for industri i området før det 

foreligger konkrete planer for utbygging. Det er krav om detaljregulering av hele 

området og det kan ikke igangsettes tiltak før detaljregulering og byggesøknader er 

godkjent. Det skulle derfor ikke være nødvendig med egen rekkefølgebestemmelse om 

dette. 

2. Det er lagt inn et sammenhengende grøntområde rundt planområdet. Dette er primært 

tenkt som en buffersone mellom bolig og næring. Treklyngen kan ikke anbefale at 

bredden på dette området økes på bekostning av næringsområdene. 

3. Tyrimyra ligger ugunstig til i forhold til eksisterende næringsområder på Follum samt 

at utfordringene med massene i det gamle deponiet ikke skal undervurderes. 

4. Intern grøntstruktur i næringsområdene skal vurderes og fastlegges i 

detaljreguleringsplaner. Grøntstrukturen skal så langt det er forenelig med industriens 

sikkerhetskrav, legges og utformes slik at de er tilgjengelig for allmenheten. 

5. Treklyngen har forståelse for o-lagets krav og vil inngå nødvendig avtale om dette. 

 

Rådmannens kommentar:  

Det at Treklyngen har forståelse for o-lagets krav og vil inngå nødvendig avtale om dette er 

en lovnad som rådmannen har merket seg, og ønsker å følge opp. 

Innspillet er forøvrig tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Fossekallen il Skigruppa     20.februar 2014 

Fossekallen ski bruker området 1-2 ganger pr uke og samler 40-50 aktive utøvere til ski og 

moro. I tillegg kommer søsken og foreldresom følger med på trening, slik at det fort kan være 

70-80 personer som er samlet på treningene. Fossekallen ski ønsker å bruke Hovsmarka til 

alle sine aktiviteter, både barmarkstrening på sommer/høst og skitrening i vinterhalvåret. De 

skriver: 

«Det kan ikke understrekes sterkt nok denne viktigheten med nærheten til sentrum. Vi kan ikke 

klare å opprettholde dette aktivitetsnivået dersom vi blir tvunget ut av dette sentrumsnære 

området. Den enkle grunn til dette er at da vil foreldre ikke ta seg tid til dette. Så kan det 

selvfølgelig sies at de burde ta seg tid, men slik er realitetene. Eggemoen er i vår verden ikke i 

«nærområdet» og vil ikke fungere. 

Honnør til Viken Skog som prøver å utvikle arealene til gamle Follum og etablerer nye 

arbeidsplasser på Ringerike. Samtidig tilsier all sunn fornuft at de først bør gjøre det innenfor 

eksisterende arealer og vise resultater i form av nye virksomheter og arbeidsplasser. Dette 

forslaget om omregulering kommer altfor tidlig og har for store negative effekter.» 
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Fossekallen IL ski har liten tro på sambruk mellom rekreasjon og industri da deres aktivitet 

utøves best på større sammenhengende arealer og ikke traseer gjennom industriområdet. 

Forslagsstillers kommentar:  

Fossekallen IL påpeker de samme problemstillingene som de øvrige idrettslagene. Det vises 

derfor til kommentarer til disse.  

Rådmannens kommentar:  

Det vises til forslagsstillers kommentarer over. 

 

 

Fossekallen idrettslag     20.februar 2014 

De skriver: 

«Hovsmarka har i løpet av de siste tiår utviklet seg til å bli Hønefoss by sitt i særdeleshet 

viktigste nærområde for trening og rekreasjon for barn, ungdom og voksne. Å ha et 

lysløypeanlegg, skiskytteranlegg og i tillegg ha mulighet for rulleski og rullestolaktivitet på 

sommeren så nær byen er en uvurderlig verdi. Området har også tilstrekkelig skog for å 

brukes til orienteringsaktivitet. Noe som er blitt gjort kontinuerlig i mange, mange år. I tillegg 

bruker Ullerål skole, Espira, Ullerål og Hov barnehage området flittig hver eneste uke. 

Etter å ha lest gjennom forslaget til planbeskrivelse samt konsekvensanalysen, sitter en igjen 

med følelsen av at dette arbeid er gjort ene og alene for Treklyngen, uten tanke for de som i 

dag har aktiviteter der. Med de alternative forslag som der legges frem, vil etter vår mening 

ingen av dem kunne erstatte de muligheter som idretten har i Hovsmarka i dag.»  

«Så verdifull som Hovsmarka er blitt som fritids, rekreasjons- leke og idrettsområde, og for 

så mange, kan vårt innspill fra Fossekallen ikke være annet enn at området ikke kan 

omreguleres til industriformål. Videre er vårt innspill at Kilemoen må sees på som likeverdig 

som industriområde i dette tilfellet. 

Fossekallen IL tar også opp at flere populære friluftsområder rundt Hønefoss blir 

«bortregulert» til industriformål.  

Forslagsstillers kommentar:  

Fossekallen IL påpeker de samme problemstillingene som de øvrige idrettslagene. Det vises 

derfor til kommentarer til disse.  

Rådmannens kommentar:  

Det vises til forslagsstillers kommentarer over. 
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Uttalelser fra berørte grunneiere 

 

Hans Erik Gamkinn og Ragnhild Borlaug Alme,  20.februar 2014 

De regner med at deres tidligere innspill, veldokumenterte utbyggingsplaner, referat fra møter 

med kommunen og dokumentasjon medsendt klage til fylkesmannen blir tatt med som 

innspill i den offentlige høringen. 

De gir utrykk for at Treklyngen/Viken Skog ikke har kontaktet dem på en seriøs og 

løsningsorientert måte og beskriver Treklyngen/Viken Skogs holdning som arrogant.  

De viser videre til stadige henvendelser fra beboere i området som er fortvilet over at 

Treklyngen evt. skal få bygge ut industri i området. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Vi forutsetter at Ringerike kommune vurderer hvilken dokumentasjon fra tidligere som skal 

følge saken. Grunneiernes oppfatning av Treklyngen, har vi ikke behov for å kommentere. 

For øvrig vises til felles vurdering i avsnitt Industri eller friområde/LNF område under 

Vurdering av innkomne uttalelser. 

 

Rådmannens kommentar:  

Ringerike kommune har mottatt innspill om boligbygging på disse to grunneieres område i 

forbindelse med revidering av arealdelen til kommuneplanen. Arbeidet med revideringen er 

ikke kommet så langt i planprosessen at grovsiling av innspill er gjort for dette aktuelle 

området. Kommunen har i oppstart av reguleringen, og ved utsendelse til høring og offentlig 

ettersyn for områderegulering for Treklyngen gitt klarsignal for industriformål på arealene 

som grunneierne ønsker regulert til boligformål. Områderegulering for Treklyngen følger opp 

de vedtak som er gjort i reguleringsprosessen fram til 2. gangsbehandling. 
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Uttalelser fra privatpersoner 

 

Arvid Lillethun, Ludvig Grønvolds vei 27, 3517 Hønefoss 12.januar 2014 

Han er bruker av Hovsmarka og de arealene som er søkt omregulert. Han mener kommunen 

ikke bør omregulere til næring/industriformål. Arealet det er snakk om har store 

miljøkvaliteter delvis med litt eldre skog på et høydrag, Børdalsmoen. En framtidig skjøtsel 

av deler av området kan åpne for turområder med utsikt utover byen. Området er mye brukt i 

dag til trening, organisert idrett og friluftsliv. Med byutvikling vil frilufts- og idrettsverdiene i 

et slikt bynært område vurderes å være høyere enn i dag. Kommunen bør derfor ikke 

akseptere en omregulering eller kun akseptere en endring i mindre arealer med arealformål 

som kan kombineres med friluftsformål.  Arealet som er til søknad om omregulering bør i all 

hovedsak fortsatt fungere som en bynær grønn lunge. 

Han skriver videre: 

«Hovsmarka slik den er i dag har en størrelse som tillater ulike former for bruk. Barneskole, 

ungdomsskole, barnehage som ligger i nærheten bruker området til undervisningsformål. Folk 

i boligområder omkring bruker også området og andre reiser dit for å trene eller gå tur. Med 

fortetting i byen og nye områder som Almemoen der det kommer betydelig flere hus etter 

hvert, vil området få økt bruk til frilufts- og treningsformål. En omregulering av et stort areal 

vil forringe kvaliteten. Området reduseres og fragmenteres og verdien som friluftsliv, trening 

og undervisning forringes betydelig. Kommunen legger vekt på å planlegge en god by for 

framtiden der avstand og trafikk reduseres og der en fremmer områder til bruk for 

folkehelsen. Da må kommunen ta grep og si nei til omregulering av slike sårbare og verdifulle 

bynære områder.» 

«Skal en først omregulere så må en ta byplanhensyn og tenke en langsiktig byutvikling. En 

bevaring av området til turområde (LNF) er det primære målet. Men en omregulering med 

delvis grønnstruktur/friluftsområde og delvis boligformål er et alternativ.  

Dersom området skal omreguleres fra LNF til annet formål foreslår jeg at kommunen sikrer 

en bred grøntstruktur gjennom området, som fremmer ferdsel til fots og at en sikrer at 

grønnstrukturen sikrer kontakt mellom boligområde og turområde på vestsiden av E16 

Valdresveien enten via undergangen under E16 eller over bil/gangbroen.» 

Han viser til at det finnes store arealer til industri og næringsformål i Ringerike kommune, 

både helt ledige tomter eller at utnyttingsgraden på industriområdet er liten. Han gir uttrykk 

for at tyngre industri bør ligge lenger vekk fra byen og at dette trolig vil bli krav om noen år. 

Han viser til at Treklyngen har ca. 1400 da til disposisjon på Follum og at det ikke trengs 

ytterligere 680 da nå. Kommunen bør få se at det reelt skapes ny virksomhet i gjenværende 

arealer før en starter omregulering av ytterligere arealer. Det bør i den anledning legges fram 

tall og oversikter på arealer som er ledige eller har lav utnyttingsgrad i Hønefoss og byens 

omegn. 

Han tar videre opp spørsmål som nærhet mellom boligområder og industri, utslipp til luft fra 

industri og geotekniske utfordringer. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Han tar opp hovedproblemstillingen i områdereguleringen, forslaget om å regulere deler av 

Hovsmarka til industri samt Treklyngens arealbehov. Mange av uttalelsene tar opp denne 

problemstillingen og det er derfor gitt en felles vurdering i tiltakshavers vurderinger og 

anbefalinger i avsnitt Industri eller friområde/LNF område under Samlet vurdering av 

innkomne uttalelser. Dette avsnittet konkluderer slik: «Når det gjelder hovedgrepet, må det tas 

en politisk avgjørelse. Skal det legges til rette for den næringsutvikling som Treklyngen 

ønsker å realisere eller skal området opprettholdes til framtidig bruk som idretts- og 
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friluftsområde og LNF-område. Høringsrunden har slik sett ikke gitt ny informasjon, men kun 

bekreftet og dokumentert problemstillinger som var kjent fra før. 

Treklyngen opprettholder sitt forslag til hovedgrep i områdeplanen da dette er en forutsetning 

for å arbeide videre med realisering av næringsstrategien Treklyngen på Follum. Treklyngen 

vil med grunnlag i høringsuttalelsene foreslå noen endringer i planforslaget og tilføyelser i 

reguleringsbestemmelsene». 

Når det gjelder nærhet mellom boligområder og industri, skulle dette være ivaretatt i 

områdeplanen bl.a. ved det grøntstrukturbelte som er lagt inn mot Børdalsmoen. Det er for 

øvrig strenge krav til støy og forurensning i gjeldene lovverk, noe som skulle ivareta disse 

forholdene overfor omkringliggende boligområder. 

Det er gjennomført egne geotekniske undersøkelser som viser at det ikke er spesielle 

utfordringer i området. 

 

Rådmannens kommentar:  

Rådmannen viser til forslagsstillers vurdering når det gjelder hovedgrepet om å regulere deler 

av Hovsmarka til industri. Det er foreslått endringer i avgrensningen mot idrettsanleggene i 

planen og det er foretatt en rekke tilføyelser i reguleringsbestemmelsene med bakgrunn i flere 

av høringsuttalelsene.  

 

 

Jan Erik Skogsholm, Sagaveien 12, 3515 Hønefoss  28.januar 2014 

Jan Erik Skogsholm bor i området og er en flittig bruker av friluftsområdene. Nærheten til et 

rekreasjonsområde av denne typen var et av kriteriene som ble vektlagt da han bosatte seg 

her. Han beklager derfor sterkt at friluftsområdet med skiløyper og stier blir omgjort til 

industriområde. 

Han uttaler at Hønefoss har behov for et turområde i nærmiljøet som det vil være mulig å nå 

uten bruk av bil, et lavterskel nærområde for tur, trening og rekreasjon. Ringerike kommune 

bør gjøre det enklere for sine innbyggere å være aktive- ikke vanskeligere.  Omregulering av 

et bynært rekreasjonsområde fra LNF til industri er i 2014 et stort skritt i feil retning for 

trivsel og folkehelse. Derfor bør kommunen si nei til omregulering av et slikt verdifullt 

bynært område til industri. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Hans uttalelsene tar opp mye de samme problemstillingene som Lillethun og det vises til 

kommentar foran. 

 

Rådmannens kommentar:  

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Hilde Berggren, Ådalsveien 40, 3516 Hønefoss  20.februar 2014 

Hun savner at utredningen ikke tar for seg konsekvensene av å anlegge prosessindustri så nær 

bykjernen som er tett befolket hva gjelder uheldig utslipp til luft og vann samt støv/støy. Hun 

savner videre at Treklyngen ikke legger fram hvilke planer de har for arealet de ønsker å 

omregulere. Hun sier at det må være feil å omregulere et område til industri uten at bedriften 

som ønsker området kan vise til resultater og et reelt behov. 

Hun konkluderer med at industri må anlegges lenger vekk fra sentrum da det finns store 

områder for dette. Det er hverken fornuftig eller riktig at man i 2014 planlegger ny industri 

midt i sentrum av Hønefoss og at Hønefoss er mer tjent med at det bygges boliger både på 
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Børdalsmoen og på dagens industriområde da dette vil være et attraktivt og sentrumsnært sted 

å bo for mange. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Follum er et industriområde med lange tradisjoner som nå foreslås videreført. Med dagens 

teknologi og strenge krav til støy og forurensning, ansees ikke beliggenheten i forhold til 

Hønefoss by å være problematisk. Gjennom detaljregulering og videre søknader for hvert 

enkelt tiltak, vil Treklyngen måtte dokumentere at gjeldende regelverk innfris. Det er lagt inn 

en generell bestemmelse om at tiltak må være i henhold til gjeldende retningslinjer og 

lovverk. 

Hun etterlyser, som flere andre, at Treklyngen ikke har dokumentert konkrete arealbehov. 

Dette er omtalt i planbeskrivelsen: «Det som er helt bestemmende for Treklyngens arealbehov 

før det tas noen som helst investeringsbeslutning, er at det ikke foreligger klare 

arealbegrensninger for å kunne realisere en komplett industriklynge. Hvor mye areal som vil 

være benyttet når klyngen er «ferdig», kan ikke sies med sikkerhet. Men utfra erfaring med 

ulike industrianlegg av den typen det jobbes med å realisere, er det et klart behov, også for de 

tilleggsarealene det søkes omregulering for. Det er også viktig å betrakte Treklyngen som en 

«evig» dynamisk klynge der det hele tiden vil foregå planlegging av neste fabrikk.» 

 

Rådmannens kommentar:  

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Håvard Skogmo, Trulserudveien 2, 3515 Hønefoss  20.februar 2014 

Han viser innledningsvis til at Hovsmarka er et mye brukt område idrett og friluftsliv for 

aktive idrettsutøvere, skole, barnehage og beboere i Hønefoss nord. Hans vurdering er at når 

man ser hvor stort areal som ligger ubenyttet etter gamle Follum er det ganske uforståelig at 

det er et reelt behov for binde opp ytterligere areal til industri på bekostning av friområder for 

allmenheten. Selv om det fortsatt vil være mye friområde igjen i Hovsmarka, vil man ved en 

slik omregulering flytte tung industri nærmere boligområder og skoler. Hønefoss nord har 

potensiale for vekst, men i første omgang i form av handel og boligbygging. 

Han gir Viken Skog honnør for å prøve å utvikle arealene til gamle Follum og etablerer nye 

arbeidsplasser på Ringerike. Allikevel mener han at det først bør gjøres innenfor eksisterende 

arealer og vise resultater i form av nye virksomheter og arbeidsplasser. Dette forslaget om 

omregulering kommer altfor tidlig og har for store negative effekter. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Han tar delvis opp samme problemstillinger som Hilde Berggren og det vises til kommentar 

til hennes uttalelse samt felles vurdering i avsnitt Industri eller friområde/LNF område under 

Samlet vurdering av innkomne uttalelser, som tiltakshaver har utarbeidet. 

 

Rådmannens kommentar:  

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
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Uttalelser fra Ringerike kommune 

 

Kommuneoverlegen,       20.februar 2014 

Kommuneoverlegen påpeker disse forholdene: 

 «Hovsmarkveien og Hofsfossveien har begrensninger som innfartsårer til 

industriområdet (støy, trafikksikkerhet), generelt redusert kvalitet på bomiljø samt 

redusert kvalitet for skole- og barnehagemiljøene ved Hovsmarkveien. Hovedtrafikken 

inn til industriområdet må følgelig skje fra E16 via Ådalsvein i nord: 

 Forslag om detaljregulering av industriområdet slik at industrivirksomhetene med 

minst belastninger på ytre miljø legges nærmest opp mot sårbar bebyggelse, 

barnehage, skole og idrettsanlegg støttes. 

 Forslaget om tilrettelegging for gang- og sykkelatkomst og kollektivtransport inn til 

området samt tilrettelegge for fortsatt muligheter for idrett og friluftsliv støttes.»  

 

Forslagsstillers kommentar:  

Hovedtrafikken inn til området vil skje fra E16 Ådalsveien. 

 

Rådmannens kommentar:  

Det er satt plankrav om detaljregulering for industriområdet i reguleringsbestemmelsene, for 

øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Trafikkrådet,        11.februar 2014 

Trafikkrådet fattet i sitt møte 11.februar 2012 dette vedtak:  

«Forslag til områderegulering 0605-381 for Treklyngen tas til orientering.» 

 

 

Landbrukskontoret Ringerike og Hole,    05.februar 2014 

Landbrukskontoret uttaler at sett i skogbruksmessig sammenheng har kontoret ingen 

merknader til reguleringen. Det vises til at de landbruksmessige betydningene av reguleringen 

er ubetydelige og at nytteverdien i området ligger i sterk grad på annen bruk som idrett og 

fritidsbruk. 

Landbrukskontoret reiser spørsmålet om lokalisering av industriområdet og viser til at et godt 

alternativ til etablering av Treklyngen er området rundt Moelven-Soknabruket. Det vises til 

og begrunnes at denne plasseringen skulle være god med hensyn til nødvendig infrastruktur 

og vil innebære at Hovsmarka kan beholdes som bynært idretts og friluftsområde. 

Det stilles spørsmål ved om infrastrukturen rund Hønefoss er planlagt dimensjonert for en slik 

utvikling på Follum.  

Landbrukskontoret konkluderer slik: «Kommunen og ikke minst skogbruket vil være godt 

tjent med og kanskje avhengig av at det etableres ny foredlingsindustri i rimelig 

transportavstand fra våre skoger. Kommunen har en stor treforedling innen sine grenser siden 

oppgangssaga kom i Hønefoss i 1501. I utgangspunktet er det viktig å legge forholdene til 

rette for at en solid og bærekraftig treforedling igjen blir å finne på Ringerike.» 

 

Forslagsstillers kommentar:  
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Landbrukskontoret tar opp spørsmålet om alternativ lokalisering ved Soknabruket. Viken 

Skog har ervervet industriområdet på Follum for videreføring av tradisjonen med trebasert 

industri på Ringerike. Her finnes tilgjengelige arealer, infrastruktur og historiske tradisjoner. 

For Treklyngen er det derfor naturlig at det er her tradisjonen bør føres videre og ikke på 

Sokna eller på Eggemoen. 

 

Rådmannens kommentar:  

Rådmannen har merket seg landbrukskontorets innspill og vil ta argumentasjonene med seg i 

øvrig arbeid med næringsetablering innen treforedling på Ringerike. For øvrig er innspillet 

tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller 

 

 

 

Miljø og byplan v/Astrid Ehrlinger,   21.februar 2014 

Miljø og byplan har gjort en vurdering av planforslaget med hjemmel i friluftsloven, 

forurensingsloven og naturmangfoldloven. 

Vurderingen konkluderer slik: «I utgangspunktet ansees det svært uheldig å omdisponere 

Hovsmarka fra friområde til industri, spesielt med hensyn til områdets verdi som bynært 

område. 

I tilfelle av at det likevel gjennomføres, bør bestemmelsene til områdereguleringen være 

presise og bindende med hensyn til å tilrettelegge for en kombinasjon av industri og 

turområder/organisert idrett slik mulighetsstudien som følger planforslaget åpner for.» 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Når det gjelder spørsmålet om å regulere Hovsmarka til industri, er dette kommentert 

tidligere. Det foreslås bestemmelser som sikrer avbøtende tiltak i Hovsmarka sør og allmenn 

tilgjengelighet til områdets grøntstruktur. 

 

Rådmannens kommentar:  

Dette er et høringssvar ang. friluftsliv, miljøvernmyndighet og forurensningsmyndighet i 

kommunen. Rådmannen merker seg vurderingene som er gjort i forhold til de aktuelle 

temaene. Planen er justert i forhold til avgrensningen av industri mot en del av de tilrettelagte 

idrettsanleggene i Hovsmarka. Det er også stilt plankrav til detaljregulering for områder som 

avsettes til industri i områdeplanen slik at det er mulig å komme tilbake til hensynene til 

turområder og organisert idrett  

 

FAU Ullerål skole,      udatert 

Elevene ved Ullerål skole bruker aktivt de sydlige delene av det omsøkte arealet og har stor 

glede og nytte av arealene. FAU ser at det er avveininger mellom behovet for arealer til 

industri/bolig og arealer med rekreasjonsverdi. FAU ser derfor for seg at det vil være en 

krevende oppgave å finne avbøtende tiltak og/eller erstatningsarealer som i umiddelbar 

nærhet til skolen kan erstatte det som kan gå tapt ved en utbygging. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Se kommentar til uttalelse foran. 

 

Rådmannens kommentar:  

Det vises til kommentarene over. 
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Uttalelser fra andre 

 

Ringerike Utvikling,      17.februar 2014 

Ringerike utvikling tar utgangspunktnylig gjennomført strategisk utviklingsanalyse for 

Ringerike hvor ett av fem indentifiserte viktige satsingsområder for næringsutviklingen på 

Ringerike er: 

«Utvikling av Treklyngen på Ringerike med satsing på trelast, heltreprodukter,  CTMP og 

biodrivstoff mv.» 

Ringerike Utvikling har vurdert Treklyngens planer:  

«Treklyngen vil gi et kompetansemiljø som vil ha betydning for utviklingen av trebasert 

industrinæring nasjonalt og internasjonalt og sette regionen på kartet som en 

kompetanseregion.  Et kjent eksempel på dette, er den avtale som er inngått med Avinor om 

utvikling av biodrivstoff for fly. 

Treklyngen vil sikre skogbruksnæringen i regionen som en del av den nasjonale 

skogbruksnæringen og gi denne økonomisk og økologisk bæreevne. 

Treklyngen vil gi industriarbeidsplasser for lokalbefolkningen og sannsynligvis medføre 

tilflytting for å sikre nødvendig kompetanse til industrien.  Treklyngen vurderer behovet for 

nyansatte til  50 – 100 medarbeidere ved oppstart i 2017 og ytterligere 400 – 700 medarbeider 

i løpet av en 10 – 15 års periode. Treklyngens behov for kompetanse vil kunne gi regionens 

ungdom muligheter for målrettet utdanning med sikte på ansettelse i Treklyngens 

næringsbedrifter. 

Treklyngen vil gi synergieffekter for regionens transportnæring, håndverksnæringer og 

servicenæringer og gi nye arbeidsplasser og gi økonomiske bidrag til disse næringene. 

Ringerike Utviklings vurdering er at det vil ha stor betydning for Ringeriksregionen at Viken 

Skog/Treklyngen lykkes med sin industrisatsning på Follum. Den strategiske 

utviklingsanalysen identifiserer utviklingen av Treklyngen på Follum som en av 5 viktige 

satsningsområder. « 

Ringerike utvikling viser til at planforslaget konsekvensutredning påpeker at Treklyngens 

arealbehov vil ha konsekvenser for lokalt idretts – og friluftsliv i Hovsmarka og oppfordrer 

alle parter til å bidra til å finne løsninger for idrett og friluftsliv slik at helheten framstår som 

en positiv utvikling for regionen. 

Ringerike utvikling anbefaler at Ringerike kommunestyre vedtar planen som et bidrag til en 

økonomisk bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling på Ringerike. 

 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Ringerike Utvikling gir sin tilslutning til Treklyngens næringssatsing på Ringerike. 

Konsekvensene for idretts og friluftsliv i Hovsmarka trekkes fram og oppfordrer alle parter til 

å bidra til å finne løsninger for idrett og friluftsliv slik at helheten framstår som en positiv 

utvikling for regionen. Treklyngen vil ta sin del av denne utfordringen. 

 

Rådmannens kommentar:  

Rådmannen merker seg Ringerike Utviklings uttalelse og viser for øvrig til forslagsstillers 

kommentarer. 
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Uttalelser fra energiselskaper 

 

Ringeriks-Kraft,       18.februar 2014 

Ringeriks-Kraft viser til at de har nett i og rundt området og vedlegger kartskisse. De ønsker å 

bli informert i den videre planfasen for å kunne planlegge eventuelle endringer/flyttinger/ 

ombygginger av eksisterende anlegg og nye anlegg samtidig med utbygging av planområdet. 

 

Statnett,        18.februar 2014 

Statnett viser til at de har 2 høyspent kraftledninger med klausulert byggeforbudsbelte 

gjennom området. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Det vil bli etablert nødvendig kontakt med energiselskapene i den videre planlegging og 

utbygging. 

 

Rådmannens kommentar:  

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
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INNKOMNE	  UTTALELSER	  MED	  TILTAKSHAVERS	  KOMMENTAR	  
Tekst	  med	  «kursiv»	  er	  sitater.	  Ren	  tekst	  er	  sammendrag	  og	  vurderinger.	  

Energiselskaper	  

Ringeriks-‐Kraft,	   	   	   	   	   	   	   18.februar	  2014	  
Ringeriks-‐Kraft	  viser	  til	  at	  de	  har	  nett	  i	  og	  rundt	  området	  og	  vedlegger	  kartskisse.	  De	  ønsker	  å	  bli	  
informert	  i	  den	  videre	  planfasen	  for	  å	  kunne	  planlegge	  eventuelle	  endringer/flyttinger/	  ombygginger	  
av	  eksisterende	  anlegg	  og	  nye	  anlegg	  samtidig	  med	  utbygging	  av	  planområdet.	  

Statnett,	   	   	   	   	   	   	   	   18.februar	  2014	  
Statnett	  viser	  til	  at	  de	  har	  2	  høyspent	  kraftledninger	  med	  klausulert	  byggeforbudsbelte	  gjennom	  
området.	  

Kommentar:	  Det	  vil	  bli	  etablert	  nødvendig	  kontakt	  med	  energiselskapene	  i	  den	  videre	  planlegging	  og	  
utbygging.	  

Privatpersoner	  

Arvid	  Lillethun,	  Ludvig	  Grønvolds	  vei	  27,	  3517	  Hønefoss	   12.januar	  2014	  
Han	  er	  bruker	  av	  Hovsmarka	  og	  de	  arealene	  som	  er	  søkt	  omregulert.	  Han	  mener	  kommunen	  ikke	  bør	  
omregulere	  til	  næring/industriformål.	  Arealet	  det	  er	  snakk	  om	  har	  store	  miljøkvaliteter	  delvis	  med	  litt	  
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eldre	  skog	  på	  et	  høydrag,	  Børdalsmoen.	  En	  framtidig	  skjøtsel	  av	  deler	  av	  området	  kan	  åpne	  for	  
turområder	  med	  utsikt	  utover	  byen.	  Området	  er	  mye	  brukt	  i	  dag	  til	  trening,	  organisert	  idrett	  og	  
friluftsliv.	  Med	  byutvikling	  vil	  frilufts-‐	  og	  idrettsverdiene	  i	  et	  slikt	  bynært	  område	  vurderes	  å	  være	  
høyere	  enn	  i	  dag.	  Kommunen	  bør	  derfor	  ikke	  akseptere	  en	  omregulering	  eller	  kun	  akseptere	  en	  
endring	  i	  mindre	  arealer	  med	  arealformål	  som	  kan	  kombineres	  med	  friluftsformål.	  	  Arealet	  som	  er	  til	  
søknad	  om	  omregulering	  bør	  i	  all	  hovedsak	  fortsatt	  fungere	  som	  en	  bynær	  grønn	  lunge.	  

Han	  skriver	  videre:	  

«Hovsmarka	  slik	  den	  er	  i	  dag	  har	  en	  størrelse	  som	  tillater	  ulike	  former	  for	  bruk.	  Barneskole,	  
ungdomsskole,	  barnehage	  som	  ligger	  i	  nærheten	  bruker	  området	  til	  undervisningsformål.	  Folk	  i	  
boligområder	  omkring	  bruker	  også	  området	  og	  andre	  reiser	  dit	  for	  å	  trene	  eller	  gå	  tur.	  Med	  fortetting	  
i	  byen	  og	  nye	  områder	  som	  Almemoen	  der	  det	  kommer	  betydelig	  flere	  hus	  etter	  hvert,	  vil	  området	  få	  
økt	  bruk	  til	  frilufts-‐	  og	  treningsformål.	  En	  omregulering	  av	  et	  stort	  areal	  vil	  forringe	  kvaliteten.	  
Området	  reduseres	  og	  fragmenteres	  og	  verdien	  som	  friluftsliv,	  trening	  og	  undervisning	  forringes	  
betydelig.	  Kommunen	  legger	  vekt	  på	  å	  planlegge	  en	  god	  by	  for	  framtiden	  der	  avstand	  og	  trafikk	  
reduseres	  og	  der	  en	  fremmer	  områder	  til	  bruk	  for	  folkehelsen.	  Da	  må	  kommunen	  ta	  grep	  og	  si	  nei	  til	  
omregulering	  av	  slike	  sårbare	  og	  verdifulle	  bynære	  områder.»	  

«Skal	  en	  først	  omregulere	  så	  må	  en	  ta	  byplanhensyn	  og	  tenke	  en	  langsiktig	  byutvikling.	  En	  bevaring	  
av	  området	  til	  turområde	  (LNF)	  er	  det	  primære	  målet.	  Men	  en	  omregulering	  med	  delvis	  
grønnstruktur/friluftsområde	  og	  delvis	  boligformål	  er	  et	  alternativ.	  	  

Dersom	  området	  skal	  omreguleres	  fra	  LNF	  til	  annet	  formål	  foreslår	  jeg	  at	  kommunen	  sikrer	  en	  bred	  
grøntstruktur	  gjennom	  området,	  som	  fremmer	  ferdsel	  til	  fots	  og	  at	  en	  sikrer	  at	  grønnstrukturen	  sikrer	  
kontakt	  mellom	  boligområde	  og	  turområde	  på	  vestsiden	  av	  E16	  Valdresveien	  enten	  via	  undergangen	  
under	  E16	  eller	  over	  bil/gangbroen.»	  

Han	  viser	  til	  at	  det	  finnes	  store	  arealer	  til	  industri	  og	  næringsformål	  i	  Ringerike	  kommune,	  både	  helt	  
ledige	  tomter	  eller	  at	  utnyttingsgraden	  på	  industriområdet	  er	  liten.	  Han	  gir	  uttrykk	  for	  at	  tyngre	  
industri	  bør	  ligge	  lenger	  vekk	  fra	  byen	  og	  at	  dette	  trolig	  vil	  bli	  krav	  om	  noen	  år.	  Han	  viser	  til	  at	  
Treklyngen	  har	  ca.	  1400	  da	  til	  disposisjon	  på	  Follum	  og	  at	  det	  ikke	  trengs	  ytterligere	  680	  da	  nå.	  
Kommunen	  bør	  få	  se	  at	  det	  reelt	  skapes	  ny	  virksomhet	  i	  gjenværende	  arealer	  før	  en	  starter	  
omregulering	  av	  ytterligere	  arealer.	  Det	  bør	  i	  den	  anledning	  legges	  fram	  tall	  og	  oversikter	  på	  arealer	  
som	  er	  ledige	  eller	  har	  lav	  utnyttingsgrad	  i	  Hønefoss	  og	  byens	  omegn.	  

Han	  tar	  videre	  opp	  spørsmål	  som	  nærhet	  mellom	  boligområder	  og	  industri,	  utslipp	  til	  luft	  fra	  industri	  
og	  geotekniske	  utfordringer.	  	  

Kommentar:	  Han	  tar	  opp	  hovedproblemstillingen	  i	  områdereguleringen,	  forslaget	  om	  å	  regulere	  
deler	  av	  Hovsmarka	  til	  industri	  samt	  Treklyngens	  arealbehov.	  Mange	  av	  uttalelsene	  tar	  opp	  denne	  
problemstillingen	  og	  det	  er	  derfor	  gitt	  en	  felles	  vurdering	  i	  avsnitt	  Industri	  eller	  friområde/LNF	  
område	  under	  Samlet	  vurdering	  av	  innkomne	  uttalelser.	  Dette	  avsnittet	  konkluderer	  slik:	  «Når	  det	  
gjelder	  hovedgrepet,	  må	  det	  tas	  en	  politisk	  avgjørelse.	  Skal	  det	  legges	  til	  rette	  for	  den	  
næringsutvikling	  som	  Treklyngen	  ønsker	  å	  realisere	  eller	  skal	  området	  opprettholdes	  til	  framtidig	  bruk	  
som	  idretts-‐	  og	  friluftsområde	  og	  LNF-‐område.	  Høringsrunden	  har	  slik	  sett	  ikke	  gitt	  ny	  informasjon,	  
men	  kun	  bekreftet	  og	  dokumentert	  problemstillinger	  som	  var	  kjent	  fra	  før.	  
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Treklyngen	  opprettholder	  sitt	  forslag	  til	  hovedgrep	  i	  områdeplanen	  da	  dette	  er	  en	  forutsetning	  for	  å	  
arbeide	  videre	  med	  realisering	  av	  næringsstrategien	  Treklyngen	  på	  Follum.	  Treklyngen	  vil	  med	  
grunnlag	  i	  høringsuttalelsene	  foreslå	  noen	  endringer	  i	  planforslaget	  og	  tilføyelser	  i	  
reguleringsbestemmelsene».	  

Når	  det	  gjelder	  nærhet	  mellom	  boligområder	  og	  industri,	  skulle	  dette	  være	  ivaretatt	  i	  områdeplanen	  
bl.a.	  ved	  det	  grøntstrukturbelte	  som	  er	  lagt	  inn	  mot	  Børdalsmoen.	  Det	  er	  for	  øvrig	  strenge	  krav	  til	  
støy	  og	  forurensning	  i	  gjeldene	  lovverk,	  noe	  som	  skulle	  ivareta	  disse	  forholdene	  overfor	  
omkringliggende	  boligområder.	  

Det	  er	  gjennomført	  egne	  geotekniske	  undersøkelser	  som	  viser	  at	  det	  ikke	  er	  spesielle	  utfordringer	  i	  
området.	  	  

Jan	  Erik	  Skogsholm,	  Sagaveien	  12,	  3515	  Hønefoss	   	   28.januar	  2014	  
Jan	  Erik	  Skogsholm	  bor	  i	  området	  og	  er	  en	  flittig	  bruker	  av	  friluftsområdene.	  Nærheten	  til	  et	  
rekreasjonsområde	  av	  denne	  typen	  var	  et	  av	  kriteriene	  som	  ble	  vektlagt	  da	  han	  bosatte	  seg	  her.	  Han	  
beklager	  derfor	  sterkt	  at	  friluftsområdet	  med	  skiløyper	  og	  stier	  blir	  omgjort	  til	  industriområde.	  

Han	  uttaler	  at	  Hønefoss	  har	  behov	  for	  et	  turområde	  i	  nærmiljøet	  som	  det	  vil	  være	  mulig	  å	  nå	  uten	  
bruk	  av	  bil,	  et	  lavterskel	  nærområde	  for	  tur,	  trening	  og	  rekreasjon.	  Ringerike	  kommune	  bør	  gjøre	  det	  
enklere	  for	  sine	  innbyggere	  å	  være	  aktive-‐	  ikke	  vanskeligere.	  	  Omregulering	  av	  et	  bynært	  
rekreasjonsområde	  fra	  LNF	  til	  industri	  er	  i	  2014	  et	  stort	  skritt	  i	  feil	  retning	  for	  trivsel	  og	  folkehelse.	  
Derfor	  bør	  kommunen	  si	  nei	  til	  omregulering	  av	  et	  slikt	  verdifullt	  bynært	  område	  til	  industri.	  

Kommentar:	  Hans	  uttalelsene	  tar	  opp	  mye	  de	  samme	  problemstillingene	  som	  Lillethun	  og	  det	  vises	  
til	  kommentar	  foran.	  

Hilde	  Berggren,	  Ådalsveien	  40,	  3516	  Hønefoss	   	   	   20.februar	  2014	  
Hun	  savner	  at	  utredningen	  ikke	  tar	  for	  seg	  konsekvensene	  av	  å	  anlegge	  prosessindustri	  så	  nær	  
bykjernen	  som	  er	  tett	  befolket	  hva	  gjelder	  uheldig	  utslipp	  til	  luft	  og	  vann	  samt	  støv/støy.	  Hun	  savner	  
videre	  at	  Treklyngen	  ikke	  legger	  fram	  hvilke	  planer	  de	  har	  for	  arealet	  de	  ønsker	  å	  omregulere.	  Hun	  
sier	  at	  det	  må	  være	  feil	  å	  omregulere	  et	  område	  til	  industri	  uten	  at	  bedriften	  som	  ønsker	  området	  
kan	  vise	  til	  resultater	  og	  et	  reelt	  behov.	  

Hun	  konkluderer	  med	  at	  industri	  må	  anlegges	  lenger	  vekk	  fra	  sentrum	  da	  det	  finns	  store	  områder	  for	  
dette.	  Det	  er	  hverken	  fornuftig	  eller	  riktig	  at	  man	  i	  2014	  planlegger	  ny	  industri	  midt	  i	  sentrum	  av	  
Hønefoss	  og	  at	  Hønefoss	  er	  mer	  tjent	  med	  at	  det	  bygges	  boliger	  både	  på	  Børdalsmoen	  og	  på	  dagens	  
industriområde	  da	  dette	  vil	  være	  et	  attraktivt	  og	  sentrumsnært	  sted	  å	  bo	  for	  mange.	  

Kommentar:	  Follum	  er	  et	  industriområde	  med	  lange	  tradisjoner	  som	  nå	  foreslås	  videreført.	  Med	  
dagens	  teknologi	  og	  strenge	  krav	  til	  støy	  og	  forurensning,	  ansees	  ikke	  beliggenheten	  i	  forhold	  til	  
Hønefoss	  by	  å	  være	  problematisk.	  Gjennom	  detaljregulering	  og	  videre	  søknader	  for	  hvert	  enkelt	  
tiltak,	  vil	  Treklyngen	  måtte	  dokumentere	  at	  gjeldende	  regelverk	  innfris.	  Det	  er	  lagt	  inn	  en	  generell	  
bestemmelse	  om	  at	  tiltak	  må	  være	  i	  henhold	  til	  gjeldende	  retningslinjer	  og	  lovverk.	  

Hun	  etterlyser,	  som	  flere	  andre,	  at	  Treklyngen	  ikke	  har	  dokumentert	  konkrete	  arealbehov.	  Dette	  er	  
omtalt	  i	  planbeskrivelsen:	  «Det	  som	  er	  helt	  bestemmende	  for	  Treklyngens	  arealbehov	  før	  det	  tas	  
noen	  som	  helst	  investeringsbeslutning,	  er	  at	  det	  ikke	  foreligger	  klare	  arealbegrensninger	  for	  å	  kunne	  
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realisere	  en	  komplett	  industriklynge.	  Hvor	  mye	  areal	  som	  vil	  være	  benyttet	  når	  klyngen	  er	  «ferdig»,	  
kan	  ikke	  sies	  med	  sikkerhet.	  Men	  utfra	  erfaring	  med	  ulike	  industrianlegg	  av	  den	  typen	  det	  jobbes	  med	  
å	  realisere,	  er	  det	  et	  klart	  behov,	  også	  for	  de	  tilleggsarealene	  det	  søkes	  omregulering	  for.	  Det	  er	  også	  
viktig	  å	  betrakte	  Treklyngen	  som	  en	  «evig»	  dynamisk	  klynge	  der	  det	  hele	  tiden	  vil	  foregå	  planlegging	  
av	  neste	  fabrikk.»	  

Håvard	  Skogmo,	  Trulserudveien	  2,	  3515	  Hønefoss	   	   20.februar	  2014	   	  
Han	  viser	  innledningsvis	  til	  at	  Hovsmarka	  er	  et	  mye	  brukt	  område	  idrett	  og	  friluftsliv	  for	  aktive	  
idrettsutøvere,	  skole,	  barnehage	  og	  beboere	  i	  Hønefoss	  nord.	  Hans	  vurdering	  er	  at	  når	  man	  ser	  hvor	  
stort	  areal	  som	  ligger	  ubenyttet	  etter	  gamle	  Follum	  er	  det	  ganske	  uforståelig	  at	  det	  er	  et	  reelt	  behov	  
for	  binde	  opp	  ytterligere	  areal	  til	  industri	  på	  bekostning	  av	  friområder	  for	  allmenheten.	  Selv	  om	  det	  
fortsatt	  vil	  være	  mye	  friområde	  igjen	  i	  Hovsmarka,	  vil	  man	  ved	  en	  slik	  omregulering	  flytte	  tung	  
industri	  nærmere	  boligområder	  og	  skoler.	  Hønefoss	  nord	  har	  potensiale	  for	  vekst,	  men	  i	  første	  
omgang	  i	  form	  av	  handel	  og	  boligbygging.	  

Han	  gir	  Viken	  Skog	  honnør	  for	  å	  prøve	  å	  utvikle	  arealene	  til	  gamle	  Follum	  og	  etablerer	  nye	  
arbeidsplasser	  på	  Ringerike.	  Allikevel	  mener	  han	  at	  det	  først	  bør	  gjøres	  innenfor	  eksisterende	  arealer	  
og	  vise	  resultater	  i	  form	  av	  nye	  virksomheter	  og	  arbeidsplasser.	  Dette	  forslaget	  om	  omregulering	  
kommer	  altfor	  tidlig	  og	  har	  for	  store	  negative	  effekter.	  

Kommentar:	  Han	  tar	  delvis	  opp	  samme	  problemstillinger	  som	  Hilde	  Berggren	  og	  det	  vises	  til	  
kommentar	  til	  hennes	  uttalelse	  samt	  felles	  vurdering	  i	  avsnitt	  Industri	  eller	  friområde/LNF	  område	  
under	  Samlet	  vurdering	  av	  innkomne	  uttalelser.	  

Berørte	  grunneiere	  

Hans	  Erik	  Gamkinn	  og	  Ragnhild	  Borlaug	  Alme,	   	   	   20.februar	  2014	  
De	  regner	  med	  at	  deres	  tidligere	  innspill,	  veldokumenterte	  utbyggingsplaner,	  referat	  fra	  møter	  med	  
kommunen	  og	  dokumentasjon	  medsendt	  klage	  til	  fylkesmannen	  blir	  tatt	  med	  som	  innspill	  i	  den	  
offentlige	  høringen.	  

De	  gir	  utrykk	  for	  at	  Treklyngen/Viken	  Skog	  ikke	  har	  kontaktet	  dem	  på	  en	  seriøs	  og	  løsningsorientert	  
måte	  og	  beskriver	  Treklyngen/Viken	  Skogs	  holdning	  som	  arrogant.	  	  

De	  viser	  videre	  til	  stadige	  henvendelser	  fra	  beboere	  i	  området	  som	  er	  fortvilet	  over	  at	  Treklyngen	  evt.	  
skal	  få	  bygge	  ut	  industri	  i	  området.	  

Kommentar:	  Vi	  forutsetter	  at	  Ringerike	  kommune	  vurderer	  hvilken	  dokumentasjon	  fra	  tidligere	  som	  
skal	  følge	  saken.	  Grunneiernes	  oppfatning	  av	  Treklyngen,	  har	  vi	  ikke	  behov	  for	  å	  kommentere.	  For	  
øvrig	  vises	  til	  felles	  vurdering	  i	  avsnitt	  Industri	  eller	  friområde/LNF	  område	  under	  Vurdering	  av	  
innkomne	  uttalelser.	  

Lag	  og	  organisasjoner	  

Fellesanlegget	  Hovsmarka	  c/o	  Hønefoss	  skiskytterklubb,	  	   17.februar	  2014	  
De	  gir	  utrykk	  for	  at	  det	  har	  vært	  en	  mangelfull	  prosess.	  Det	  er	  ikke	  tilstrekkelig	  å	  informere	  i	  forkant	  
og	  etterkant.	  Det	  har	  ikke	  hatt	  noen	  dialog	  med	  kommunen	  eller	  den	  reelle	  planlegger	  Viken	  Skog	  
annet	  enn	  før	  planprosessen	  startet	  opp	  og	  etter	  at	  Viken	  Skog	  hadde	  innlevert	  planforslag.	  Når	  plan	  
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og	  bygningslovens	  forutsetninger	  om	  medvirkning	  i	  en	  slik	  sak	  ikke	  blir	  fulgt	  opp	  setter	  det	  hele	  
planarbeidet	  i	  et	  spesielt	  grelt	  lys.	  De	  skriver:	  

«På	  flere	  områder	  er	  foreliggende	  planforslag	  fascinerende	  lesning.	  Plans	  største	  og	  vel	  sterkeste	  
avsnitt	  må	  sies	  å	  være	  kapitel	  7.3	  om	  Næringsliv.	  Vi	  har	  egentlig	  ikke	  mange	  merknader	  til	  dette	  
avsnittet	  i	  planen,	  men	  likevel	  en	  svært	  betydelig	  en.	  Det	  beskrives	  at	  utviklingen	  av	  næringslivet	  i	  
form	  av	  denne	  planen	  skal	  skape	  en	  mer	  attraktiv	  region.	  Men	  planen	  tar	  for	  seg	  en	  nedbygging	  av	  
regionens	  mest	  tilrettelagte	  og	  velutviklede	  bynære	  idretts-‐	  og	  friluftsområde.	  Er	  dette	  å	  gjøre	  
regionen	  mer	  attraktiv?	  

Vi	  vil	  vise	  til	  Fylkesmannens	  merknad	  til	  plan	  programmet.	  Det	  ble	  dr	  presisert	  at	  planarbeidet	  med	  
næringsutvikling	  i	  Hovsmarka	  ble	  ansett	  å	  være	  i	  sterk	  konflikt	  med	  idretts-‐	  og	  friluftsinteresser,	  og	  
det	  ble	  etterspurt	  en	  fyldig	  planbeskrivelse	  og	  konsekvensutredning	  på	  dette	  punktet.	  Vi	  hadde	  derfor	  
forventet	  en	  annen	  dimensjon	  på	  plan	  beskrivelsen	  her.	  Dette	  søkes	  noe	  kompensert	  med	  å	  lage	  en	  
mulighetsstudie	  for	  Hovsmarka	  som	  beskriver	  kompenserende	  tiltak.	  Men	  for	  Hovsmarka	  
Fellesanlegg	  er	  denne	  mulighetsstudien	  mildt	  sagt	  lite	  oppløftende	  lesning	  og	  innfrir	  på	  ingen	  måte	  
våre	  mål	  og	  ambisjoner.»	  

«Hovsmarka	  Fellesanlegg	  støtter	  Ringerike	  O-‐lag	  og	  IL	  Fossekallen	  sin	  merknad	  til	  planprogrammet	  
om	  alternativ	  nylokalisering	  av	  industri	  f.eks.	  Kilemoen	  må	  utredes.	  I	  en	  slik	  planprosess	  ligger	  
nettopp	  forventningen	  om	  å	  se	  på	  ulike	  lokaliseringsmuligheter	  av	  en	  ønsket	  utvikling	  for	  industri.	  
Planområdet	  må	  utvides	  til	  også	  å	  omfatte	  Kilemoen	  slik	  at	  et	  større	  område	  rundt	  Follum	  kan	  sees	  i	  
sammenheng	  for	  en	  industriklyngeutvikling	  rundt	  Follum	  og	  derved	  reelt	  oppfylle	  en	  
områdeplanleggings	  målsettinger.»	  

«Hovsmarka	  Fellesanlegg	  er	  nærmere	  30	  år	  gammelt.	  Men	  det	  er	  under	  stadig	  fornyelse	  og	  i	  flittig	  
bruk	  både	  lokalt	  og	  regionalt.	  Ved	  en	  flytting	  vil	  man	  sannsynligvis	  gå	  glipp	  av	  den	  lokale	  
nærbruksverdien.	  Sin	  alder	  til	  tross,	  Hønefoss	  og	  Ringeriksregionen	  innehar	  fortsatt	  Buskeruds	  lengste	  
asfalterte	  rulleskiløype.	  	  	  

Dette	  skiskytteranlegget	  er	  fullt	  forsvarlig.	  Men	  hverken	  standplass	  eller	  løypetrace	  overholder	  
dagens	  krav	  til	  forskriftmessig	  standard.	  Dagens	  standplass	  er	  f.eks.	  for	  liten	  til	  dagens	  antall	  blinker	  
og	  flere	  av	  profilene	  til	  dagens	  løypetrace	  er	  for	  bratte.	  Ved	  en	  flytting	  av	  anlegget	  vil	  dagens	  
forskrifter	  for	  skiskytteranlegg	  slå	  inn	  med	  full	  tyngde.	  Det	  er	  grunnen	  til	  at	  nye	  sammenlignbare	  
skiskytteranlegg	  blir	  mye	  mer	  kostbare.	  Det	  er	  altså	  ikke	  mulig	  å	  bygge	  et	  nytt	  anlegg	  med	  
tilsvarende	  standard.	  Det	  er	  med	  andre	  ord	  mye	  billigere	  å	  ruste	  opp	  dagens	  anlegg	  i	  Hovsmarka	  enn	  
å	  bygge	  et	  nytt.	  »	  

«I	  planen	  er	  den	  søndre	  delen	  av	  Hovsmarka,	  den	  minst	  attraktive,	  bevart	  til	  friluftsområde.	  Men	  den	  
søndre	  delen	  av	  Hovsmarka	  er	  lettest	  tilgjengelig.	  Den	  ligger	  nærmest	  både	  Follum	  og	  Hov	  
industriområde	  og	  vil	  være	  mest	  naturlig	  å	  ta	  i	  bruk	  til	  industri.	  

Plan	  beskrivelsens	  landskapsmodellering	  i	  kap.	  7.13	  er	  meget	  interessant.	  Her	  er	  Hovsmarkas	  største	  
morenerygg	  med	  Kommunens	  vanntårn	  faktisk	  bevart.	  Dette	  området	  utgjør	  kjernen	  i	  Hovsmarka	  
løypeanlegg.	  Det	  er	  den	  sentrale	  delen	  av	  Hovsmarka	  som	  er	  det	  mest	  verdifulle	  med	  sine	  
asfaltløyprer	  og	  naturlige	  terreng	  adskilt	  fra	  gamle	  Tyrimyra	  fyllplass	  som	  er	  det	  mest	  verdifulle	  og	  
som	  må	  bevares	  for	  idrett-‐	  og	  friluftslivet.	  Her	  ligger	  også	  ski-‐	  og	  bueskytternes	  standplass.	  Det	  er	  
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dette	  og	  ikke	  en	  planlegging	  av	  industri	  kun	  i	  en	  retning	  ut	  fra	  Follum	  som	  må	  danne	  en	  grunnstein	  i	  
planarbeidet.»	  

«Ringerike	  kommune	  kan	  ikke	  vedta	  foreliggende	  planforslag	  grunnet	  manglende	  medvirkning	  i	  
planprosessen	  for	  berørte,	  valg	  av	  for	  lite	  planområde	  for	  en	  områdeplan	  og	  for	  dårlig	  fokus	  på	  
bevaring	  av	  regionens	  mest	  velutviklede	  bynære	  idretts-‐	  og	  friluftsområde.	  Hvis	  Hovsmarka	  en	  gang	  i	  
framtiden	  skal	  omformes	  til	  industri	  uten	  plass	  for	  dagens	  større	  idrettsanlegg	  i	  området	  er	  
minstekravet	  Kommunen	  må	  sette	  i	  en	  områdeplan	  et	  krav	  til	  rekkefølge	  bestemmelse.	  	  Det	  må	  stilles	  
krav	  om	  godkjent	  plan	  av	  Norges	  idrettsforbund	  for	  nytt	  ski-‐	  og	  bueskytteranlegg	  i	  
planbestemmelsene	  før	  det	  gis	  byggetillatelse	  til	  første	  bygg	  eller	  anlegg	  i	  reguleringsområdet.»	  

Kommentar:	  Vi	  beklager	  at	  Fellesanlegget	  Hovsmarka	  opplever	  en	  mangelfull	  medvirkningsprosess.	  
Ved	  oppstart	  av	  planleggingen,	  var	  det	  klart	  at	  regulering	  til	  industri	  for	  de	  nordligste	  delene	  av	  
Hovsmarka,	  ville	  få	  store	  konsekvenser	  for	  bruken	  av	  Hovsmarka	  som	  idretts	  –	  og	  friluftsområde.	  Det	  
ble	  derfor	  igangsatt	  arbeidet	  med	  en	  mulighetsstudie	  for	  å	  få	  kartlagt	  konsekvensene	  og	  se	  på	  mulige	  
avbøtende	  tiltak.	  Som	  et	  ledd	  i	  dette	  arbeidet	  ble	  alle	  organiserte	  brukere	  kontaktet	  for	  å	  framskaffe	  
grunnlagsmateriale.	  Mulighetsstudien	  ble	  framlagt	  som	  vedlegg	  til	  områdeplanen	  og	  lag	  og	  
organisasjoner	  ble	  invitert	  til	  et	  eget	  informasjonsmøte	  i	  første	  del	  av	  høringsfasen.	  Når	  det	  ikke	  ble	  
invitert	  til	  møte	  før,	  var	  det	  fordi	  det	  først	  da	  forelå	  materiale	  som	  grunnlag	  for	  en	  dialog.	  

Uttalelsen	  tar	  opp	  spørsmål	  som	  regulering	  av	  området	  til	  industri,	  lokalisering	  av	  industri	  og	  
Treklyngens	  arealbehov.	  Det	  vises	  til	  vises	  til	  felles	  vurdering	  i	  avsnitt	  Industri	  eller	  friområde/LNF	  
område	  og	  Lokalisering	  under	  Vurdering	  av	  innkomne	  uttalelser.	  

Høringsforslag	  til	  områdeplan	  innebærer	  at	  skiskytterstadion,	  som	  også	  er	  bueskytterbane,	  sammen	  
med	  de	  nordligste	  delene	  av	  løypenettet,	  blir	  berørt.	  Med	  grunnlag	  i	  høringsuttalelsene	  har	  vi	  sett	  på	  
muligheten	  for	  å	  endre	  grensen	  mellom	  industriområde	  og	  LNF	  område.	  	  

Hønefoss	  skiskytterlag	  har	  utarbeidet	  en	  utviklingsplan	  for	  skiskytteranlegget	  inkl.	  bueskytterbane	  i	  
Hovsmarka.	  I	  planen	  anbefales	  at	  alt	  3b	  velges.	  Dette	  alternativet	  vises	  nedenfor.	  (Skiskytterklubben	  
går	  nå	  inn	  for	  et	  annet	  alternativ,	  se	  side	  33.)	  
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For	  å	  begrense	  ulempene	  for	  skiskytterne	  og	  bueskytterne	  og	  redusere	  presset	  på	  de	  søndre	  delene	  
av	  Hovsmarka,	  foreslås	  grensen	  mellom	  utbyggingsområde	  næring	  og	  grøntstruktur	  justert	  slik	  at	  
skiskytterlaget/bueskytterlaget	  kan	  gjennomføre	  sin	  utviklingsplan	  alt	  3b	  for	  selve	  stadionområdet.	  
Det	  innebærer	  fortsatt	  at	  det	  må	  opparbeides	  erstatning	  for	  de	  nordligste	  delene	  av	  løypenettet	  inkl.	  
rullestolløypa.	  Mulighetsstudien	  viser	  at	  det	  er	  mulig	  i	  søndre	  del	  av	  Hovsmarka.	  Det	  bør	  da	  tas	  inn	  
en	  rekkefølgebestemmelse	  som	  sikrer	  at	  tilsvarende	  løyper	  opparbeides	  i	  søndre	  del	  av	  Hovsmarka	  
før	  det	  aktuelle	  området	  i	  nordre	  del	  av	  Hovsmarka	  tas	  i	  bruk	  til	  industri.	  

Denne	  endringen	  innebærer	  fortsatt	  at	  bruken	  av	  de	  nordligste	  delene	  av	  Hovsmarka	  ikke	  kan	  
benyttes	  til	  idrett	  og	  friluftsaktivitet.	  Det	  vil	  øke	  presset	  på	  de	  sørligste	  delene.	  Det	  vil	  sannsynligvis	  
også	  innebære	  at	  de	  deler	  av	  o-‐løpsaktiviteten	  og	  friluftsliv	  som	  ønsker	  større	  sammenhengende	  
arealer,	  må	  finne	  alternative	  områder	  i	  Hønefossregionen.	  	  

For	  å	  redusere	  ulempene	  ved	  økt	  press	  på	  nærfriområdet	  sør	  i	  Hovsmarka,	  kan	  det	  i	  tråd	  med	  
mulighetsstudien	  gjennomføres	  tiltak	  som	  øker	  attraktiviteten	  som	  nærfriluftsområde	  for	  beboere,	  
skoler	  og	  barnehage.	  Det	  tas	  inn	  en	  rekkefølgebestemmelse	  som	  pålegger	  at	  det	  skal	  utarbeides	  en	  
slik	  plan	  for	  tiltak	  før	  det	  regulerte	  området	  tas	  i	  bruk	  til	  industri.	  	  	  

Hønefoss	  bueskytterklubb	   	   	   	   	   udatert	  
Hønefoss	  bueskytterklubb	  er	  eier	  av	  anlegget	  i	  Hovsmarka	  sammen	  med	  skiskytterne	  og	  
Helsesportlaget.	  Det	  redegjøres	  for	  klubbens	  utvikling	  de	  siste	  årene,	  klubbens	  medlemstilgang	  og	  
sportslige	  tilbud.	  Det	  vises	  bl.a.	  til	  at	  klubben	  er	  en	  av	  2	  som	  kan	  tilby	  3D	  jaktkonkurranse	  for	  
handikappede	  ved	  å	  bruke	  skiskytternes	  og	  helsesporslagets	  bane	  og	  3D	  dyr	  satt	  opp	  i	  skogen.	  	  	  

Bueskytterklubben	  mener	  at	  det	  er	  lagt	  fram	  for	  lite	  ressurser	  og	  alternativer	  for	  klubbens	  endring	  og	  
flytting	  i	  konsekvensutredningen.	  De	  skriver:	  

«Det	  er	  overraskende	  at	  en	  områdeplan	  for	  størstedelen	  av	  Hovsmarka,	  uten	  vektige	  begrunnelser,	  
med	  enkle	  kart	  og	  mangelfull	  beskrivelse,	  og	  i	  fullstendig	  utakt	  med	  gjeldende	  kommuneplan	  for	  
Ringerike,	  foreslås	  omregulert.	  Jeg	  vil	  her	  informere	  om	  at	  tippemidler	  og	  lignende	  er	  gitt	  til	  
Hovsmarka	  og	  har	  en	  viss	  bindingstid	  på	  30	  år	  etter	  gitt	  støtte.	  Det	  er	  18-‐19	  år	  igjen	  av	  den	  avtalen.	  
Det	  fremkommer	  også	  av	  lovverket	  fra	  kulturdepartementet,	  som	  har	  gitt	  gaven,	  at	  det	  ved	  endringer	  
skal	  tilrettelegges	  for	  nytt	  anlegg	  uten	  at	  brukerne	  blir	  skadelidende.	  

Dette	  handler	  i	  virkeligheten	  om	  mye	  mer	  enn	  Hønefoss	  bueskytterklubb	  (og	  de	  to	  andre	  eierne).	  Det	  
handler	  i	  større	  grad	  om	  kortsiktig	  og	  umoderne	  byplanlegging	  som	  berører	  alle	  brukere	  av	  marka.	  
Hva	  med	  Hønefoss,	  som	  med	  Ringerikes	  største	  befolkningskonsentrasjon,	  ikke	  har	  plass	  til	  ett	  slikt	  
tilbud	  til	  innbyggerne	  sine?»	  

Klubben	  stiller	  seg	  undrende	  til	  at	  kommunen	  vurderer	  å	  selge	  dette	  området	  til	  Treklyngen,	  når	  
Hønefoss	  bueskytterklubb	  og	  de	  2	  andre	  fortsatt	  har	  19-‐	  22	  år	  igjen	  av	  avtalen	  om	  å	  være	  i	  
Hovsmarka.	  Det	  vises	  til	  at	  klubben	  har	  et	  aktivt	  miljø	  som	  drifter	  krevende	  anlegg	  på	  dugnad.	  Alle	  
klubbens	  medlemmer	  er	  aktive	  brukere	  av	  treningsanlegget	  i	  Hovsmarka	  i	  tillegg	  til	  de	  aktive	  
utøverne.	  Anlegget	  representerer	  også	  et	  betydelig	  tilbud	  for	  allmenheten	  med	  dagens	  beliggenhet.	  

Uttalelsen	  avsluttes	  slik:	  «Det	  viktigste	  for	  oss	  er	  allikevel	  at	  det	  ikke	  finnes	  noen	  plan	  for	  et	  nytt	  
Bueskytteranlegg.	  Vi	  har	  ingenting	  å	  investere	  vår	  framtidige	  virksomhet	  i.	  Vi	  krever	  at	  
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Reguleringsplaner	  for	  industri	  på	  Follum	  og	  nytt	  Bueskytteranlegg	  må	  foreligge	  for	  vedtak	  samtidig,	  
enten	  nytt	  Bueskytteranlegg	  blir	  planlagt	  innenfor	  eller	  utenfor	  planområdet.»	  

Kommentar:	  Bueskytterklubben	  er	  50	  %	  eier	  av	  stadionanlegget	  og	  berøres	  tilsvarende	  som	  
skiskytterne.	  Den	  foreslåtte	  endringen	  skulle	  derfor	  innebære	  at	  deres	  hovedarena	  kan	  bestå.	  
Bueskytterne	  har	  etablert	  en	  egen	  treningsbane	  litt	  sørøst	  for	  stadion.	  Denne	  berøres	  av	  
reguleringen	  og	  må	  erstattes	  spesielt.	  Det	  foreslås	  egen	  reguleringsbestemmelse	  som	  sikrer	  dette.	  
Etter	  møte	  med	  idrettslagene	  14.mai	  2014,	  er	  områdegrensen	  endret,	  slik	  at	  treningsanlegget	  ikke	  
blir	  berørt.	  

For	  øvrig	  vises	  til	  kommentar	  til	  Fellesanleggets	  uttalelse.	  

Ringerike	  o-‐lag	   	   	   	   	   	   11.februar	  2014	  
De	  skriver:	  

«Planforslaget	  omfatter	  et	  av	  de	  viktigste	  nærfriluftsområdene	  for	  Ringerike	  og	  vi	  kan	  ikke	  se	  at	  det	  
er	  andre	  områder	  som	  kan	  erstatte	  denne	  funksjonen.	  Vi	  mener	  at	  områdets	  betydning	  for	  idrett,	  
friluftsliv,	  barn	  og	  unges	  oppvekstsvilkår	  og	  folkehelse	  er	  underkommunisert	  i	  plandokumentene	  og	  
ikke	  tillagt	  tilstrekkelig	  verdi.	  Eksempelvis	  finner	  vi	  det	  uforståelig	  at	  tap	  av	  rekreasjon/friluftsområde	  
plasseres	  i	  middels	  risiko	  i	  ROS-‐analysen.	  Etter	  vårt	  syn	  er	  det	  opplagt	  at	  dette	  har	  høy	  risiko.	  

Planforslaget	  bærer	  tydelig	  preg	  av	  at	  «det	  er	  lagd	  et	  planforslag	  med	  utgangspunkt	  i	  Treklyngens	  
planer	  og	  ønsker	  for	  området.»	  	  VI	  finner	  det	  uheldig	  at	  det	  i	  planarbeidet	  ikke	  er	  drøftet	  alternativ	  
lokalisering	  for	  Treklyngens	  industrisatsing.»	  

Ringerike	  o-‐lag	  foreslår	  5	  endringer	  og	  tillegg	  til	  planforslaget:	  

1-‐ Det	  må	  fastslås	  i	  planbestemmelsene	  at	  det	  ikke	  kan	  igangsettes	  omfattende	  
terrenginngrep	  uten	  at	  det	  foreligger	  konkrete	  planer	  for	  utnytting	  av	  området.	  Det	  vil	  
være	  særdeles	  uheldig	  og	  et	  tap	  for	  alle,	  om	  natur	  og	  friluftsområdet	  ødelegges	  uten	  at	  
det	  realiseres	  næringsvirksomhet.	  

2-‐ Innarbeide	  sammenhengende	  turvei	  rundt	  området.	  I	  størst	  mulig	  grad	  bør	  denne	  legges	  i	  
skogs-‐	  og	  naturområde.	  Det	  innebærer	  at	  en	  størst	  mulig	  del	  av	  området	  ved	  Fossekollen	  
høydebasseng	  bevares	  og	  at	  grøntområdet	  øst	  på	  Børdalsmoen	  (mellom	  bolig	  og	  
industri)	  gjøres	  breiere.	  

3-‐ Området	  til	  tidligere	  avfallsdeponi,	  Tyrimyra,	  tas	  i	  bruk	  til	  industriformål	  før	  de	  
høykvalitative	  natur-‐	  og	  friluftsområdene	  omdisponeres.	  Utfordringen	  med	  massene	  og	  
høyspentlinje	  er	  teknisk	  løsbare,	  og	  det	  vanskelig	  å	  forstå	  at	  dette	  er	  mer	  omfattende	  enn	  
de	  enorme	  terrenginngrepene	  som	  planlegges	  i	  området	  for	  øvrig.	  

4-‐ Av	  de	  foreslåtte	  avbøtende	  tiltakene	  mener	  ROL	  en	  bør	  prioritere	  sambruk	  mellom	  
industri	  og	  rekreasjon	  så	  langt	  det	  er	  praktisk	  mulig.	  I	  planbestemmelsene	  innarbeides	  
nytt	  punkt	  under	  2.1	  Industri:	  «Det	  skal	  så	  langt	  praktisk	  mulig	  og	  forenlig	  med	  industri-‐
interessene	  legges	  opp	  til	  kreativ	  og	  nyskapende	  sambruk	  av	  området	  til	  industri	  og	  
rekreasjon.»	  ROL	  deltar	  gjerne	  med	  videre	  innspill	  og	  drøftinger	  i	  et	  slikt	  arbeid.	  

5-‐ ROL	  vil	  varsle	  at	  vi	  vil	  kreve	  økonomisk	  vederlag	  for	  kostnader	  med	  å	  utarbeide	  nytt	  
orienteringskart	  over	  et	  tilsvarende	  stort	  område.	  VI	  minner	  også	  om	  at	  kan	  komme	  krav	  
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fra	  Kulturdepartementet	  om	  tilbakebetaling	  av	  spillemidler	  som	  er	  gitt	  til	  o-‐kart	  over	  
området.	  

«ROL	  understreker	  at	  de	  omfattende	  planene	  for	  Hovsmarka	  samt	  planer	  om	  utbygging	  av	  en	  rekke	  
andre	  nærfriluftsområder	  på	  Ringerike,	  som	  Hvervenmoen,	  Kilemoen	  og	  Eggemoen	  vil	  forringe	  
mulighetene	  for	  idrett	  og	  friluftsliv	  vesentlig.	  For	  å	  få	  en	  bedre	  oversikt	  over	  den	  samla	  utviklinga,	  
oppfordrer	  vi	  kommunen	  til	  å	  utarbeide	  arealregnskap	  for	  friluftsområdene	  og	  årlig	  legge	  fram	  ei	  
melding	  til	  politisk	  behandling	  om	  situasjonen.»	  

Kommentar:	  O-‐laget	  tar	  opp	  hovedproblemstillingen	  i	  områdeplanen.	  Det	  vises	  til	  felles	  vurdering	  i	  
avsnitt	  Industri	  eller	  friområde/LNF	  område	  under	  Samlet	  vurdering	  av	  innkomne	  uttalelser.	  O-‐laget	  
har	  5	  konkrete	  forslag	  som	  kommenteres	  slik.	  

1. Treklyngen	  har	  ingen	  planer	  om	  å	  starte	  tilrettelegging	  for	  industri	  i	  området	  før	  det	  
foreligger	  konkrete	  planer	  for	  utbygging.	  Det	  er	  krav	  om	  detaljregulering	  av	  hele	  området	  og	  
det	  kan	  ikke	  igangsettes	  tiltak	  før	  detaljregulering	  og	  byggesøknader	  er	  godkjent.	  Det	  skulle	  
derfor	  ikke	  være	  nødvendig	  med	  egen	  rekkefølgebestemmelse	  om	  dette.	  

2. Det	  er	  lagt	  inn	  et	  sammenhengende	  grøntområde	  rundt	  planområdet.	  Dette	  er	  primært	  
tenkt	  som	  en	  buffersone	  mellom	  bolig	  og	  næring.	  Treklyngen	  kan	  ikke	  anbefale	  at	  bredden	  
på	  dette	  området	  økes	  på	  bekostning	  av	  næringsområdene.	  

3. Tyrimyra	  ligger	  ugunstig	  til	  i	  forhold	  til	  eksisterende	  næringsområder	  på	  Follum	  samt	  at	  
utfordringene	  med	  massene	  i	  det	  gamle	  deponiet	  ikke	  skal	  undervurderes.	  

4. Intern	  grøntstruktur	  i	  næringsområdene	  skal	  vurderes	  og	  fastlegges	  i	  detaljreguleringsplaner.	  
Grøntstrukturen	  skal	  så	  langt	  det	  er	  forenelig	  med	  industriens	  sikkerhetskrav,	  legges	  og	  
utformes	  slik	  at	  de	  er	  tilgjengelig	  for	  allmenheten.	  

5. Treklyngen	  har	  forståelse	  for	  o-‐lagets	  krav	  og	  vil	  inngå	  nødvendig	  avtale	  om	  dette.	  

Fossekallen	  il	  Skigruppa	   	   	   	   	   20.februar	  2014	  
Fossekallen	  ski	  bruker	  området	  1-‐2	  ganger	  pr	  uke	  og	  samler	  40-‐50	  aktive	  utøvere	  til	  ski	  og	  moro.	  I	  
tillegg	  kommer	  søsken	  og	  foreldresom	  følger	  med	  på	  trening,	  slik	  at	  det	  fort	  kan	  være	  70-‐80	  personer	  
som	  er	  samlet	  på	  treningene.	  Fossekallen	  ski	  ønsker	  å	  bruke	  Hovsmarka	  til	  alle	  sine	  aktiviteter,	  både	  
barmarkstrening	  på	  sommer/høst	  og	  skitrening	  i	  vinterhalvåret.	  De	  skriver:	  

«Det	  kan	  ikke	  understrekes	  sterkt	  nok	  denne	  viktigheten	  med	  nærheten	  til	  sentrum.	  Vi	  kan	  ikke	  klare	  
å	  opprettholde	  dette	  aktivitetsnivået	  dersom	  vi	  blir	  tvunget	  ut	  av	  dette	  sentrumsnære	  området.	  Den	  
enkle	  grunn	  til	  dette	  er	  at	  da	  vil	  foreldre	  ikke	  ta	  seg	  tid	  til	  dette.	  Så	  kan	  det	  selvfølgelig	  sies	  at	  de	  
burde	  ta	  seg	  tid,	  men	  slik	  er	  realitetene.	  Eggemoen	  er	  i	  vår	  verden	  ikke	  i	  «nærområdet»	  og	  vil	  ikke	  
fungere.	  

Honnør	  til	  Viken	  Skog	  som	  prøver	  å	  utvikle	  arealene	  til	  gamle	  Follum	  og	  etablerer	  nye	  arbeidsplasser	  
på	  Ringerike.	  Samtidig	  tilsier	  all	  sunn	  fornuft	  at	  de	  først	  bør	  gjøre	  det	  innenfor	  eksisterende	  arealer	  og	  
vise	  resultater	  i	  form	  av	  nye	  virksomheter	  og	  arbeidsplasser.	  Dette	  forslaget	  om	  omregulering	  
kommer	  altfor	  tidlig	  og	  har	  for	  store	  negative	  effekter.»	  

Fossekallen	  IL	  ski	  har	  liten	  tro	  på	  sambruk	  mellom	  rekreasjon	  og	  industri	  da	  deres	  aktivitet	  utøves	  
best	  på	  større	  sammenhengende	  arealer	  og	  ikke	  traseer	  gjennom	  industriområdet.	  
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Fossekallen	  idrettslag	   	   	   	   	   20.februar	  2014	  
De	  skriver:	  

«Hovsmarka	  har	  i	  løpet	  av	  de	  siste	  tiår	  utviklet	  seg	  til	  å	  bli	  Hønefoss	  by	  sitt	  i	  særdeleshet	  viktigste	  
nærområde	  for	  trening	  og	  rekreasjon	  for	  barn,	  ungdom	  og	  voksne.	  Å	  ha	  et	  lysløypeanlegg,	  
skiskytteranlegg	  og	  i	  tillegg	  ha	  mulighet	  for	  rulleski	  og	  rullestolaktivitet	  på	  sommeren	  så	  nær	  byen	  er	  
en	  uvurderlig	  verdi.	  Området	  har	  også	  tilstrekkelig	  skog	  for	  å	  brukes	  til	  orienteringsaktivitet.	  Noe	  som	  
er	  blitt	  gjort	  kontinuerlig	  i	  mange,	  mange	  år.	  I	  tillegg	  bruker	  Ullerål	  skole,	  Espira,	  Ullerål	  og	  Hov	  
barnehage	  området	  flittig	  hver	  eneste	  uke.	  

Etter	  å	  ha	  lest	  gjennom	  forslaget	  til	  planbeskrivelse	  samt	  konsekvensanalysen,	  sitter	  en	  igjen	  med	  
følelsen	  av	  at	  dette	  arbeid	  er	  gjort	  ene	  og	  alene	  for	  Treklyngen,	  uten	  tanke	  for	  de	  som	  i	  dag	  har	  
aktiviteter	  der.	  Med	  de	  alternative	  forslag	  som	  der	  legges	  frem,	  vil	  etter	  vår	  mening	  ingen	  av	  dem	  
kunne	  erstatte	  de	  muligheter	  som	  idretten	  har	  i	  Hovsmarka	  i	  dag.»	  	  

«Så	  verdifull	  som	  Hovsmarka	  er	  blitt	  som	  fritids,	  rekreasjons-‐	  leke	  og	  idrettsområde,	  og	  for	  så	  mange,	  
kan	  vårt	  innspill	  fra	  Fossekallen	  ikke	  være	  annet	  enn	  at	  området	  ikke	  kan	  omreguleres	  til	  
industriformål.	  Videre	  er	  vårt	  innspill	  at	  Kilemoen	  må	  sees	  på	  som	  likeverdig	  som	  industriområde	  i	  
dette	  tilfellet.	  

Fossekallen	  IL	  tar	  også	  opp	  at	  flere	  populære	  friluftsområder	  rundt	  Hønefoss	  blir	  «bortregulert»	  til	  
industriformål.	  	  

Kommentar:	  Fossekallen	  IL	  påpeker	  de	  samme	  problemstillingene	  som	  de	  øvrige	  idrettslagene.	  Det	  
vises	  derfor	  til	  kommentarer	  til	  disse.	  	  

Fylkesmannen	  i	  Buskerud,	   	   	   	   12.februar	  2014	  
Fylkesmannen	  tar	  innledningsvis	  opp	  hovedproblemstillingen	  i	  planleggingen:	  

«Forslag	  til	  reguleringsplan	  vil	  medføre	  betydelige	  inngrep	  viktige	  friluftsområder	  og	  hensynet	  til	  
friluftsinteresser	  må	  nøye	  veies	  opp	  mot	  næringsinteressene.	  Det	  er	  allerede	  avsatt	  store	  områder	  til	  
industriformål	  i	  gjeldende	  kommuneplan	  og	  reguleringsplan.	  Fylkesmannen	  anser	  at	  det	  i	  
utgangspunktet	  ikke	  er	  ønskelig	  å	  omdisponere	  viktige	  grøntområder	  og	  har	  ved	  varsel	  om	  oppstart	  
pekt	  på	  at	  det	  i	  så	  fall	  må	  kunne	  dokumenteres	  er	  sterkt	  behov	  for	  en	  ytterligere	  utvidelse	  av	  
industriområdet.	  Ut	  fra	  planbeskrivelsen	  vil	  tilstrekkelig	  store	  arealer	  være	  en	  betingelse	  for	  at	  den	  
første	  fabrikken	  kan	  etableres	  og	  klyngekonseptet	  lykkes.	  Det	  er	  vanskelig	  å	  si	  hvor	  mye	  areal	  som	  vil	  
være	  benyttet	  når	  industriklyngen	  er	  komplett,	  men	  det	  er	  viktig	  at	  det	  ikke	  foreligger	  
arealbegrensninger.	  Treklyngen	  har	  utført	  en	  konseptstudie	  av	  ulike	  produksjonsanlegg	  med	  
tilhørende	  arealbehov.	  Det	  foreligger	  flere	  konkrete	  prosjekter.	  

Fylkesmannen	  mener	  at	  transformasjon	  og	  fortetting	  innenfor	  eksisterende	  industriområde	  og	  
utbygging	  i	  allerede	  godkjente	  områder,	  må	  prioriteres.	  Det	  må	  legges	  vekt	  på	  en	  høy	  utnyttingsgrad	  
for	  å	  begrense	  arealbehovet.	  Vi	  gjentar	  at	  kommunen	  bør	  vurdere	  å	  utforme	  rekkefølgebestemmelser	  
for	  utbygging	  eller	  føringer	  for	  videre	  detaljregulering	  med	  siktemål	  å	  ivareta	  de	  viktigste	  
nærfriluftsområdene	  inntil	  det	  er	  behov	  for	  å	  bygge	  ut	  hele	  området.»	  
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Friluftsliv	  og	  idrett.	  

Fylkesmannen	  påpeker	  at	  Hovsmarka	  er	  et	  verdifullt	  bynært	  idretts-‐	  og	  friluftsområde	  som	  er	  mye	  
benyttet	  året	  rundt	  både	  til	  organiserte	  og	  uorganiserte	  aktiviteter.	  Fylkesmannen	  viser	  til	  ny	  
nasjonal	  strategi	  for	  et	  aktivt	  friluftsliv,	  en	  satsing	  på	  friluftsliv	  i	  hverdagen,	  2014	  -‐2020,	  ble	  lagt	  fram	  
av	  Regjeringen	  i	  august	  2013.	  Her	  er	  et	  av	  de	  nasjonale	  målene	  at	  planleggingen	  skal	  medvirke	  til	  å	  
fremme	  et	  aktivt	  friluftsliv	  og	  skape	  helsefremmende,	  trivselsskapende	  og	  miljøvennlige	  nærmiljø.	  
Økt	  nærhet	  og	  tilgang	  til	  attraktive	  områder	  og	  ferdselsårer	  for	  friluftsliv	  der	  folk	  bor,	  er	  nevnt	  som	  
en	  viktig	  strategi.	  

Fylkesmannen	  har	  merket	  seg	  at	  det	  er	  utarbeidet	  en	  mulighetsstudie	  for	  Hovsmarka	  der	  dagens	  
bruk	  og	  alternativer	  for	  fremtidig	  situasjon	  er	  vurdert.	  Denne	  viser	  at	  det	  er	  muligheter	  for	  både	  
organisert	  og	  uorganisert	  bruk	  også	  etter	  at	  en	  eventuell	  utvidelse	  av	  industriområdet.	  Fylkesmannen	  
anbefaler	  at	  reguleringsplanen	  i	  større	  grad	  innarbeider	  føringer	  for	  videre	  detaljregulering	  med	  sikte	  
på	  å	  ivareta	  friluftsinteressene	  og	  sikre	  en	  oppfølging	  av	  mulighetsstudien	  med	  flytting	  av	  anlegg,	  
gjennomgående	  grøntdrag	  og	  mulighetene	  for	  sambruk.	  

Kommentar:	  For	  å	  imøtekomme	  Fylkesmannens	  anbefaling	  foreslås	  følgende	  og	  at	  dette	  sikres	  i	  
bestemmelsene.	  Det	  foreslås	  å	  stille	  krav	  om	  at	  det	  skal	  utarbeides	  og	  godkjennes	  av	  Ringerike	  
kommunestyre	  en	  plan	  for	  alternativ	  opparbeidelse	  i	  Hovsmarka	  sør	  for	  så	  langt	  mulig	  erstatte	  
eksisterende	  løyper,	  anlegg	  og	  friluftsbruk	  som	  berøres	  av	  næringsutviklingen	  i	  Hovsmarka	  nord.	  
Planen	  skal	  tilfredsstille	  	  gjeldende	  krav	  til	  skiskytteranlegg	  med	  framkommelighet	  for	  
funksjonshemmede.	  Planen	  skal	  gjennomføres	  før	  tilrettelegging	  for	  næringsutbygging	  i	  berørte	  
områder	  igangsettes.	  	  

Barn	  og	  unge	  

Fylkesmannen	  viser	  til	  rikspolitiske	  retningslinjer	  for	  barn	  og	  unges	  interesser	  i	  planleggingen	  som	  
fastsetter	  at	  det	  i	  nærmiljøet	  skal	  finnes	  tilstrekkelig	  arealer	  for	  barn	  og	  unge	  og	  til	  plan	  og	  
bygningslovens	  formålsbestemmelse	  at	  barn	  og	  unges	  oppvekstsvilkår	  skal	  ivaretas	  i	  planleggingen.	  
Fylkesmannen	  ser	  positivt	  på	  at	  mulighetsstudien	  har	  konkludert	  med	  at	  tilbudet	  for	  nærmiljøet	  og	  
rekruttering	  av	  barn	  og	  unge	  bør	  prioriteres	  beholdt	  i	  Hovsmarka.	  Fylkesmannen	  savner	  imidlertid	  
mer	  forpliktende	  føringer	  for	  dette	  i	  områdereguleringen,	  f	  eks	  gjennom	  rekkefølgebestemmelser	  
knyttet	  til	  flytting	  og	  opparbeidelse	  av	  viktige	  anlegg.	  

Fylkesmannen	  viser	  videre	  til	  at	  trafikksikkerheten	  må	  ivaretas,	  spesielt	  langs	  Hovsmarkveien	  og	  at	  
biltrafikk	  til	  og	  fra	  industriområdet	  må	  benytte	  atkomsten	  fra	  Ådalsveien	  i	  nord.	  

Fylkesmannen	  ser	  det	  som	  positivt	  at	  planen	  omfatter	  gang/sykkelvei	  langs	  Ådalveien	  og	  anbefaler	  at	  
opparbeidelse	  av	  hele	  eller	  deler	  av	  strekningen	  blir	  sikret	  gjennom	  rekkefølgebestemmelser.	  

Kommentar:	  Når	  det	  gjelder	  flytting	  og	  opparbeidelse	  av	  anlegg,	  vises	  til	  kommentar	  til	  forrige	  
avsnitt.	  	  

Når	  det	  gjelder	  trafikkbetjening	  av	  området,	  vil	  all	  næringstrafikk/tungtrafikk	  benytte	  atkomsten	  fra	  
E16/Ådalsveien.	  Det	  er	  ønskelig	  at	  deler	  av	  trafikken	  til	  den	  administrative	  delen	  av	  virksomheten	  
skal	  kunne	  benytte	  Hovsmarksveien.	  Det	  legges	  inn	  en	  bestemmelse	  om	  at	  behov	  for	  tiltak	  i	  
Hovsmarkveien	  vurderes	  ved	  detaljregulering.	  
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Landskap	  og	  grøntstruktur	  

Fylkesmannen	  er	  opptatt	  av	  at	  det	  tas	  landskapsmessige	  hensyn	  gjennom	  lokalisering	  og	  utforming	  
av	  bygg	  og	  anlegg,	  terrengtilpasning	  og	  innregulering	  av	  skjermsoner.	  Det	  vises	  bl.a.	  til	  høydedraget	  
vest	  i	  området	  som	  det	  er	  ønskelig	  å	  ivareta	  ut	  fra	  landskapsmessige	  forhold.	  Fylkesmannen	  
anbefaler	  at	  slike	  viktige	  elementer	  i	  en	  framtidig	  grøntstruktur	  primært	  blir	  fastsatt	  i	  områdeplanen	  
og	  at	  vurdering	  og	  ivaretakelse	  av	  grøntstruktur	  bør	  nevnes	  i	  reguleringsbestemmelsenes	  §	  6.1.	  som	  
et	  av	  kravene	  til	  videre	  detaljregulering.	  

Fylkesmannen	  ser	  positivt	  på	  at	  det	  er	  satt	  av	  grønn	  buffersone	  mot	  tilgrensede	  boligområder	  og	  
veier.	  Det	  er	  også	  positivt	  at	  bestemmelsene	  still	  krav	  om	  at	  tiltak	  skal	  utformes	  med	  høy	  visuell	  
kvalitet	  og	  tilpasses	  områdets	  egenart.	  

Kommentar:	  Som	  følge	  av	  den	  foreslåtte	  justeringen	  av	  grensen	  mot	  sør,	  vil	  deler	  av	  den	  sørligste	  
delen	  av	  høydedraget	  vest	  for	  skiskytterstadion	  bli	  regulert	  til	  grøntdrag.	  Når	  det	  gjelder	  intern	  
grøntstruktur	  foreslås	  lagt	  inn	  en	  bestemmelse	  som	  sikrer	  at	  intern	  grøntstruktur	  i	  næringsområdene	  
skal	  vurderes	  og	  fastlegges	  i	  detaljreguleringsplaner	  så	  langt	  det	  er	  mulig	  gjøres	  tilgjengelig	  for	  
allmenheten.	  Det	  tas	  også	  inn	  en	  bestemmelse	  om	  at	  eksisterende	  terreng	  vest	  for	  stadion	  
(høydedraget	  med	  vanntårnet)	  skal	  vurderes	  bevart	  av	  landskapsmessige	  hensyn.	  

Naturmangfold	  

Fylkesmannen	  viser	  til	  det	  er	  gjort	  en	  egen	  konsekvensutredning	  som	  konkluderer	  med	  at	  
naturmiljøet	  har	  liten	  verdi.	  Fylkesmannen	  påpeker	  å	  hindre	  spredning	  av	  svartlistede	  arter	  vil	  være	  
et	  viktig	  avbøtende	  tiltak	  og	  at	  dette	  bør	  tas	  inn	  i	  rekkefølgebestemmelsene.	  

Kommentar:	  Det	  tas	  inn	  en	  generell	  bestemmelse	  om	  at	  det	  skal	  gjøres	  nødvendige	  tiltak	  for	  å	  
spredning	  av	  svartlistede	  arter.	  

Vassdrag	  

Fylkesmannen	  registrerer	  at	  det	  som	  en	  del	  av	  detaljreguleringen	  vil	  bli	  redegjort	  for	  hvordan	  
vassdrag	  i	  og	  rundt	  planområdet	  vil	  bli	  påvirket	  av	  terrengendringer	  og	  industribygging.	  

Forurenset	  grunn	  

Fylkesmannen	  påpeker	  at	  det	  for	  all	  aktivitet	  i	  form	  av	  bygging,	  graving	  og	  grunnarbeid	  i	  det	  gamle	  
deponiområdet,	  må	  søkes	  Fylkesmannen	  om	  godkjenning	  etter	  forurensningsloven.	  Det	  bes	  om	  at	  
reguleringsbestemmelsene	  blir	  justert	  i	  forhold	  til	  dette.	  

Støy	  

Nærliggende	  boligområder	  vil	  kunne	  bli	  berørt	  av	  både	  trafikkstøy	  og	  industristøy.	  Fylkesmannen	  
påpeker	  at	  eksisterende	  og	  nye	  boliger	  må	  sikres	  tilfredsstillende	  støyforhold	  i	  tråd	  med	  anbefalte	  
grenseverdier	  i	  retningslinjene	  for	  behandling	  av	  støy	  i	  arealplanlegging.	  Videre	  må	  støyforholdene	  
for	  gjenværendefriluftsområder	  utredes	  og	  ivaretas.	  

Fylkesmannen	  viser	  til	  at	  konsekvensutredningen	  konkluderer	  med	  at	  det	  er	  mest	  hensiktsmessig	  å	  
gjøre	  støyberegninger	  i	  forbindelse	  med	  detaljreguleringen	  når	  man	  er	  kjent	  med	  hvilke	  typer	  anlegg	  
som	  planlegges.	  Det	  vises	  til	  at	  når	  områdeplanen	  ikke	  omfatter	  konkrete	  støybestemmelser,	  vil	  
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kommuneplanens	  bestemmelser	  om	  støy	  i	  §	  1.0.4	  gjelde	  for	  området.	  Det	  anbefales	  at	  disse	  tas	  in	  i	  
reguleringsplanen	  og	  justeres	  i	  tråd	  med	  den	  oppdaterte	  retningslinje	  T	  –	  1442/2012.	  

Kommentar:	  Fylkesmannen	  påpeker	  at	  det	  bør	  tas	  inn	  rekkefølgebestemmelser	  knyttet	  til	  
lovbestemte	  forhold	  innenfor	  disse	  områdene.	  Det	  tas	  inn	  en	  bestemmelse	  om	  at	  støy	  og	  annen	  
forurensning	  må	  være	  i	  henhold	  til	  gjeldene	  lovverk	  og	  retningslinjer.	  

Klima	  og	  energi,	  transport	  

Fylkesmannen	  viser	  til	  at	  i	  Nasjonale	  forventninger	  til	  regional	  og	  kommunal	  planlegging,	  er	  klima	  og	  
energi	  viet	  stor	  oppmerksomhet.	  Det	  påpekes	  at	  Follum	  har	  en	  sentral	  beliggenhet	  i	  regionens	  
hovedveinett	  og	  jernbane	  og	  også	  nær	  skogressursene.	  Fylkesmannen	  anser	  at	  området	  har	  en	  
gunstig	  lokalisering	  for	  ny	  skogbasert	  industri	  ut	  fra	  rikspolitiske	  retningslinjer	  for	  samordnet	  areal	  og	  
transportplanlegging.	  

Fylkesmannen	  etterlyser	  nærmere	  planmessige	  avklaringer	  for	  å	  oppnå	  et	  godt	  kollektivtilbud	  og	  at	  
nødvendige	  tilretteleggingstiltak	  må	  sikres	  gjennomført	  ved	  rekkefølgebestemmelser.	  Fylkesmannen	  
etterlyser	  bussholdeplass	  i	  tilknytning	  til	  hovedatkomsten	  nord	  i	  området.	  

Fylkesmannen	  viser	  til	  at	  området	  ikke	  ligger	  innenfor	  konsesjonsområdet	  for	  Hønefoss	  fjernvarme,	  
men	  at	  området	  ligger	  gunstig	  til	  for	  en	  tilknytning	  til	  fjernvarme.	  Fylkesmannen	  ber	  kommunen	  
vurdere	  om	  det	  i	  områdeplanen	  bør	  fastsettes	  at	  miljøvennlige	  energiløsninger	  skal	  være	  et	  sentralt	  
tema	  i	  videre	  planlegging	  og	  utbygging.	  

Kommentar:	  Området	  ligger	  som	  Fylkesmannen	  påpeker,	  utenfor	  konsesjonsområdet	  for	  Hønefoss	  
fjernvarme.	  Det	  er	  imidlertid	  Treklyngens	  intensjon,	  i	  tråd	  med	  Treklyngens	  strategi,	  at	  hele	  området	  
skal	  benytte	  miljøvennlige	  energiløsninger.	  Dette	  kan	  forankres	  i	  bestemmelsene.	  

Bestemmelsene	  vil	  sikre	  at	  adkomst	  til	  området	  med	  tilhørende	  kryssutforming	  fra	  E16	  skal	  
prosjekteres	  og	  inngå	  i	  detaljplaner.	  Det	  presiseres	  i	  bestemmelsene	  at	  planen	  skal	  vise	  
gang/sykkelvei	  gjennom	  kryssområdet	  og	  holdeplasser	  for	  kollektivbetjening.	  

Landbruks-‐	  og	  næringsmessige	  forhold	  

«Det	  aktuelle	  arealet	  består	  ikke	  av	  landbruksarealer	  med	  stor	  nasjonal	  eller	  regional	  verdi.	  Slik	  sett	  
er	  den	  planlagte	  arealbruken	  ikke	  i	  konflikt	  med	  slike	  interesser.	  Vi	  vil	  peke	  på	  at	  planene	  for	  området	  
er	  svært	  spennende	  i	  et	  regionalt	  perspektiv	  og	  vil	  kunne	  øke	  verdiskapningen	  fra	  skogbruket	  
gjennom	  mer	  innenlands	  videreforedling	  av	  tømmeret	  nå	  etter	  at	  annen	  skogsindustri	  på	  Østlandet	  
har	  blitt	  lagt	  ned	  de	  senere	  årene.»	  

Buskerud	  Fylkeskommune,	  Utbyggingsavdelingen,17.februar	  2014	  
Kulturminneregistreringen	  viste	  at	  det	  i	  området	  er	  5	  kullgroper	  og	  5	  fangstgroper.	  Disse	  er	  etter	  
kulturminneloven	  automatisk	  fredet.	  Fylkeskommunen	  sendte	  derfor	  20.desember	  2013	  søknad	  til	  
Riksantikvaren	  om	  dispensasjon	  fra	  loven.	  Fylkesmannen	  anbefalte	  at	  de	  5	  kullgropene	  dispenseres	  
uten	  vilkår,	  mens	  det	  for	  de	  5	  fangstgropene	  dispenseres	  med	  vilkår	  om	  utgraving.	  

Fylkeskommunen	  viser	  i	  sitt	  brev	  av	  17.februar	  2014	  til	  at	  Riksantikvaren	  har	  behandlet	  søknaden	  og	  
gitt	  dispensasjon	  fra	  kulturminneloven	  for	  de	  5	  kullgropene	  og	  de	  5	  fangstgropene.	  Dispensasjonen	  
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er	  gitt	  med	  vilkår	  om	  at	  det	  foretas	  arkeologiske	  utgravinger	  for	  de	  5	  fangstgropene	  samt	  2	  til	  3	  
kullgroper.	  

Fylkeskommunen	  ber	  om	  at	  følgende	  tekst	  tas	  inn	  i	  reguleringsplanens	  fellesbestemmelser:	  

«Før	  iverksetting	  av	  tiltak	  i	  medhold	  av	  planen	  skal	  det	  foretas	  arkeologiske	  utgravning	  av	  de	  berørte	  
automatisk	  fredete	  kulturminnene	  id	  173394/1	  og	  2,	  173405,	  173411,	  173417,	  173459/1	  til	  4,	  
173463,	  markert	  som	  bestemmelsesområder	  #nr,	  #nr	  osv.	  i	  plankartet.»	  

Det	  konkluderes	  med	  at	  dispensasjon	  fra	  den	  automatiske	  fredningen	  gjennom	  planvedtak	  krever	  at	  
ovenfor	  nevnte	  tekst	  blir	  innarbeidet	  i	  reguleringsbestemmelsene.	  Dersom	  det	  ikke	  blir	  gjort,	  vil	  det	  
normalt	  bli	  reist	  innsigelse	  i	  saken.	  	  

Kommentar:	  Det	  tas	  inn	  rekkefølgebestemmelser	  slik	  Fylkeskommunen	  ønsker	  og	  kulturminnene	  
merkes	  i	  kartet	  slik	  Fylkeskommunen	  ønsker.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ringerike	  kommune	  

Kommuneoverlegen,	  	   	   	   	   	   	   20.februar	  2014	  
Kommuneoverlegen	  påpeker	  disse	  forholdene:	  

• «Hovsmarkveien	  og	  Hofsfossveien	  har	  begrensninger	  som	  innfartsårer	  til	  industriområdet	  
(støy,	  trafikksikkerhet),	  generelt	  redusert	  kvalitet	  på	  bomiljø	  samt	  redusert	  kvalitet	  for	  skole-‐	  
og	  barnehagemiljøene	  ved	  Hovsmarkveien.	  Hovedtrafikken	  inn	  til	  industriområdet	  må	  
følgelig	  skje	  fra	  E16	  via	  Ådalsvein	  i	  nord:	  

• Forslag	  om	  detaljregulering	  av	  industriområdet	  slik	  at	  industrivirksomhetene	  med	  minst	  
belastninger	  på	  ytre	  miljø	  legges	  nærmest	  opp	  mot	  sårbar	  bebyggelse,	  barnehage,	  skole	  og	  
idrettsanlegg	  støttes.	  

• Forslaget	  om	  tilrettelegging	  for	  gang-‐	  og	  sykkelatkomst	  og	  kollektivtransport	  inn	  til	  området	  
samt	  tilrettelegge	  for	  fortsatt	  muligheter	  for	  idrett	  og	  friluftsliv	  støttes.»	  	  

Kommentar:	  Hovedtrafikken	  inn	  til	  området	  vil	  skje	  fra	  E16	  Ådalsveien.	  

Trafikkrådet,	  	   	   	   	   	   	   	   11.februar	  2014	  
Trafikkrådet	  fattet	  i	  sitt	  møte	  11.februar	  2012	  dette	  vedtak:	  	  

«Forslag	  til	  områderegulering	  0605-‐381	  for	  Treklyngen	  tas	  til	  orientering.»	  

Landbrukskontoret	  Ringerike	  og	  Hole,	   	   	   	   05.februar	  2014	  
Landbrukskontoret	  uttaler	  at	  sett	  i	  skogbruksmessig	  sammenheng	  har	  kontoret	  ingen	  merknader	  til	  
reguleringen.	  Det	  vises	  til	  at	  de	  landbruksmessige	  betydningene	  av	  reguleringen	  er	  ubetydelige	  og	  at	  
nytteverdien	  i	  området	  ligger	  i	  sterk	  grad	  på	  annen	  bruk	  som	  idrett	  og	  fritidsbruk.	  

Landbrukskontoret	  reiser	  spørsmålet	  om	  lokalisering	  av	  industriområdet	  og	  viser	  til	  at	  et	  godt	  
alternativ	  til	  etablering	  av	  Treklyngen	  er	  området	  rundt	  Moelven-‐Soknabruket.	  Det	  vises	  til	  og	  
begrunnes	  at	  denne	  plasseringen	  skulle	  være	  god	  med	  hensyn	  til	  nødvendig	  infrastruktur	  og	  vil	  
innebære	  at	  Hovsmarka	  kan	  beholdes	  som	  bynært	  idretts	  og	  friluftsområde.	  
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Det	  stilles	  spørsmål	  ved	  om	  infrastrukturen	  rund	  Hønefoss	  er	  planlagt	  dimensjonert	  for	  en	  slik	  
utvikling	  på	  Follum.	  	  

Landbrukskontoret	  konkluderer	  slik:	  «Kommunen	  og	  ikke	  minst	  skogbruket	  vil	  være	  godt	  tjent	  med	  
og	  kanskje	  avhengig	  av	  at	  det	  etableres	  ny	  foredlingsindustri	  i	  rimelig	  transportavstand	  fra	  våre	  
skoger.	  Kommunen	  har	  en	  stor	  treforedling	  innen	  sine	  grenser	  siden	  oppgangssaga	  kom	  i	  Hønefoss	  i	  
1501.	  I	  utgangspunktet	  er	  det	  viktig	  å	  legge	  forholdene	  til	  rette	  for	  at	  en	  solid	  og	  bærekraftig	  
treforedling	  igjen	  blir	  å	  finne	  på	  Ringerike.»	  

Kommentar:	  Landbrukskontoret	  tar	  opp	  spørsmålet	  om	  alternativ	  lokalisering	  ved	  Soknabruket.	  
Viken	  Skog	  har	  ervervet	  industriområdet	  på	  Follum	  for	  videreføring	  av	  tradisjonen	  med	  trebasert	  
industri	  på	  Ringerike.	  Her	  finnes	  tilgjengelige	  arealer,	  infrastruktur	  og	  historiske	  tradisjoner.	  For	  
Treklyngen	  er	  det	  derfor	  naturlig	  at	  det	  er	  her	  tradisjonen	  bør	  føres	  videre	  og	  ikke	  på	  Sokna	  eller	  på	  
Eggemoen.	  

Miljø	  og	  byplan	  v/Astrid	  Ehrlinger,	  	   	   21.februar	  2014	  
Miljø	  og	  byplan	  har	  gjort	  en	  vurdering	  av	  planforslaget	  med	  hjemmel	  i	  friluftsloven,	  
forurensingsloven	  og	  naturmangfoldloven.	  

Vurderingen	  konkluderer	  slik:	  «I	  utgangspunktet	  ansees	  det	  svært	  uheldig	  å	  omdisponere	  Hovsmarka	  
fra	  friområde	  til	  industri,	  spesielt	  med	  hensyn	  til	  områdets	  verdi	  som	  bynært	  område.	  

I	  tilfelle	  av	  at	  det	  likevel	  gjennomføres,	  bør	  bestemmelsene	  til	  områdereguleringen	  være	  presise	  og	  
bindende	  med	  hensyn	  til	  å	  tilrettelegge	  for	  en	  kombinasjon	  av	  industri	  og	  turområder/organisert	  
idrett	  slik	  mulighetsstudien	  som	  følger	  planforslaget	  åpner	  for.»	  

Kommentar:	  Når	  det	  gjelder	  spørsmålet	  om	  å	  regulere	  Hovsmarka	  til	  industri,	  er	  dette	  kommentert	  
tidligere.	  Det	  foreslås	  bestemmelser	  som	  sikrer	  avbøtende	  tiltak	  i	  Hovsmarka	  sør	  og	  allmenn	  
tilgjengelighet	  til	  områdets	  grøntstruktur.	  

Skoler	  og	  barnehager	  

FAU	  Ullerål	  skole,	   	   	   	   	   	   udatert	  
Elevene	  ved	  Ullerål	  skole	  bruker	  aktivt	  de	  sydlige	  delene	  av	  det	  omsøkte	  arealet	  og	  har	  stor	  glede	  og	  
nytte	  av	  arealene.	  FAU	  ser	  at	  det	  er	  avveininger	  mellom	  behovet	  for	  arealer	  til	  industri/bolig	  og	  
arealer	  med	  rekreasjonsverdi.	  FAU	  ser	  derfor	  for	  seg	  at	  det	  vil	  være	  en	  krevende	  oppgave	  å	  finne	  
avbøtende	  tiltak	  og/eller	  erstatningsarealer	  som	  i	  umiddelbar	  nærhet	  til	  skolen	  kan	  erstatte	  det	  som	  
kan	  gå	  tapt	  ved	  en	  utbygging.	  

Kommentar:	  Se	  kommentar	  til	  uttalelse	  foran.	  

Statens	  vegvesen,	   	   	   	   	  	  	   20.februar	  2014	  
Statens	  vegvesen	  viser	  til	  at	  det	  er	  gjennomført	  en	  egen	  trafikkanalyse	  som	  en	  del	  av	  
konsekvensutredningene	  og	  gjengir	  hovedpunkter	  fra	  analysen.	  

Statens	  vegvesen	  ser	  det	  som	  positivt	  at	  planen	  omfatter	  en	  sammenhengende	  gang	  og	  sykkelvei	  
lang	  E16/nedre	  del	  av	  Ådalsveien	  og	  at	  adkomst	  til	  området	  med	  tilhørende	  kryssutforming	  fra	  E16	  
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skal	  prosjekteres	  og	  inngå	  i	  en	  detaljplan	  før	  det	  kan	  gis	  rammetillatelse	  for	  tiltak	  innenfor	  
planområde	  I	  Industri.	  

Statens	  vegvesen	  konkluderer	  slik:	  «Statens	  vegvesen	  ber	  om	  at	  det	  tas	  inn	  rekkefølgekrav	  i	  
bestemmelsene	  §	  6	  som	  sikrer	  opparbeidelse	  av	  området	  GS	  (gang/sykkelvei)	  langs	  nedre	  del	  av	  
Ådalsveien/E16.	  Vi	  ber	  i	  tillegg	  om	  at	  det	  innarbeides	  et	  eget	  punkt	  om	  at	  det	  må	  inngås	  
gjennomføringsavtale	  med	  oss	  i	  forbindelse	  med	  etablering	  av	  gang-‐	  og	  sykkelveg	  og	  utbedring	  av	  
krysset	  til	  området	  I	  nord	  i	  området.»	  

Kommentar:	  Trafikkanalysen	  som	  er	  gjennomført,	  viser	  at	  ved	  full	  utbygging	  av	  industriområdet,	  vil	  
trafikken	  til	  og	  fra	  Follum	  kun	  utgjøre	  15	  %	  av	  timetrafikken	  langs	  Ådalsveiens	  nedre	  del.	  Det	  er	  
rimelig	  at	  utbygger	  pålegges	  å	  utbedre	  krysset	  mellom	  atkomstveien	  og	  E16/Ådalsveien	  med	  
trafikksikre	  gang	  og	  sykkelforbindelser	  gjennom	  kryssområdet.	  Treklyngen	  mener	  midlertid	  at	  det	  
urimelig	  å	  pålegge	  Treklyngen	  å	  opparbeide	  gang/sykkelveien	  på	  hele	  den	  regulerte	  strekningen,	  da	  
så	  liten	  del	  av	  trafikken	  skyldes	  industriutbyggingen.	  Det	  foreslås	  å	  ta	  inn	  en	  bestemmelse	  om	  at	  
behov	  for	  gang/sykkelvei	  og	  eventuell	  rekkefølgebestemmelse	  skal	  vurderes	  ved	  detaljreguleringen.	  	  

Ringerike	  Utvikling,	  	   	   	   	   	   17.februar	  2014	  
Ringerike	  utvikling	  tar	  utgangspunktnylig	  gjennomført	  strategisk	  utviklingsanalyse	  for	  Ringerike	  hvor	  
ett	  av	  fem	  indentifiserte	  viktige	  satsingsområder	  for	  næringsutviklingen	  på	  Ringerike	  er:	  

«Utvikling	  av	  Treklyngen	  på	  Ringerike	  med	  satsing	  på	  trelast,	  heltreprodukter,	  	  CTMP	  og	  biodrivstoff	  
mv.»	  

Ringerike	  Utvikling	  har	  vurdert	  Treklyngens	  planer:	  	  

«Treklyngen	  vil	  gi	  et	  kompetansemiljø	  som	  vil	  ha	  betydning	  for	  utviklingen	  av	  trebasert	  
industrinæring	  nasjonalt	  og	  internasjonalt	  og	  sette	  regionen	  på	  kartet	  som	  en	  kompetanseregion.	  	  Et	  
kjent	  eksempel	  på	  dette,	  er	  den	  avtale	  som	  er	  inngått	  med	  Avinor	  om	  utvikling	  av	  biodrivstoff	  for	  fly.	  

Treklyngen	  vil	  sikre	  skogbruksnæringen	  i	  regionen	  som	  en	  del	  av	  den	  nasjonale	  skogbruksnæringen	  og	  
gi	  denne	  økonomisk	  og	  økologisk	  bæreevne.	  

Treklyngen	  vil	  gi	  industriarbeidsplasser	  for	  lokalbefolkningen	  og	  sannsynligvis	  medføre	  tilflytting	  for	  å	  
sikre	  nødvendig	  kompetanse	  til	  industrien.	  	  Treklyngen	  vurderer	  behovet	  for	  nyansatte	  til	  	  50	  –	  100	  
medarbeidere	  ved	  oppstart	  i	  2017	  og	  ytterligere	  400	  –	  700	  medarbeider	  i	  løpet	  av	  en	  10	  –	  15	  års	  
periode.	  Treklyngens	  behov	  for	  kompetanse	  vil	  kunne	  gi	  regionens	  ungdom	  muligheter	  for	  målrettet	  
utdanning	  med	  sikte	  på	  ansettelse	  i	  Treklyngens	  næringsbedrifter.	  

Treklyngen	  vil	  gi	  synergieffekter	  for	  regionens	  transportnæring,	  håndverksnæringer	  og	  
servicenæringer	  og	  gi	  nye	  arbeidsplasser	  og	  gi	  økonomiske	  bidrag	  til	  disse	  næringene.	  

Ringerike	  Utviklings	  vurdering	  er	  at	  det	  vil	  ha	  stor	  betydning	  for	  Ringeriksregionen	  at	  Viken	  
Skog/Treklyngen	  lykkes	  med	  sin	  industrisatsning	  på	  Follum.	  Den	  strategiske	  utviklingsanalysen	  
identifiserer	  utviklingen	  av	  Treklyngen	  på	  Follum	  som	  en	  av	  5	  viktige	  satsningsområder.	  «	  

Ringerike	  utvikling	  viser	  til	  at	  planforslaget	  konsekvensutredning	  påpeker	  at	  Treklyngens	  arealbehov	  
vil	  ha	  konsekvenser	  for	  lokalt	  idretts	  –	  og	  friluftsliv	  i	  Hovsmarka	  og	  oppfordrer	  alle	  parter	  til	  å	  bidra	  til	  
å	  finne	  løsninger	  for	  idrett	  og	  friluftsliv	  slik	  at	  helheten	  framstår	  som	  en	  positiv	  utvikling	  for	  regionen.	  
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Ringerike	  utvikling	  anbefaler	  at	  Ringerike	  kommunestyre	  vedtar	  planen	  som	  et	  bidrag	  til	  en	  
økonomisk	  bærekraftig	  nærings-‐	  og	  samfunnsutvikling	  på	  Ringerike.	  

Kommentar:	  Ringerike	  Utvikling	  gir	  sin	  tilslutning	  til	  Treklyngens	  næringssatsing	  på	  Ringerike.	  
Konsekvensene	  for	  idretts	  og	  friluftsliv	  i	  Hovsmarka	  trekkes	  fram	  og	  oppfordrer	  alle	  parter	  til	  å	  bidra	  
til	  å	  finne	  løsninger	  for	  idrett	  og	  friluftsliv	  slik	  at	  helheten	  framstår	  som	  en	  positiv	  utvikling	  for	  
regionen.	  Treklyngen	  vil	  ta	  sin	  del	  av	  denne	  utfordringen.	  

SAMLET	  VURDERING	  AV	  INNKOMNE	  UTTALELSER	  ETTER	  TEMA	  
Dette	  avsnittet	  er	  en	  samlet	  vurdering	  av	  innkomne	  uttalelser	  etter	  tema.	  

Industri	  eller	  friområde/LNF	  område	  
Mange	  av	  uttalelsene	  tar	  opp	  hovedproblemstillingen	  i	  områdereguleringen,	  forslaget	  om	  å	  regulere	  
deler	  av	  Hovsmarka	  til	  industri.	  I	  kommuneplanen	  er	  området	  vist	  som	  friområde	  og	  LNF	  område	  og	  
som	  det	  framgår	  av	  mange	  uttalelser,	  er	  området	  i	  bruk	  til	  mangfoldige	  idretts-‐	  og	  friluftsaktiviteter	  
sommer	  som	  vinter.	  

Høringsuttalelsene	  har	  dokumentert	  bruken	  av	  området	  som	  idretts-‐	  og	  friluftsområde	  og	  områdets	  
verdi	  som	  bynært	  område	  til	  organisert	  og	  uorganisert	  aktivitet.	  Mange	  påpeker	  områdets	  verdi	  fram	  
til	  i	  dag,	  men	  også	  områdets	  framtidiges	  verdi	  i	  et	  byutviklingsperspektiv.	  

Uttalelsene	  fra	  Fellesanlegget	  Hovsmarka	  og	  Arvid	  Lillethun	  gir	  sammen	  en	  god	  beskrivelse	  og	  
dokumentasjon	  på	  problemstillingen	  sett	  fra	  organisert	  idrettsaktivitet	  og	  innbyggernes	  synsvinkel.	  

Treklyngen	  har	  i	  planbeskrivelsen	  og	  konsekvensutredningen	  redegjort	  for	  bakgrunnen	  for	  
planforslaget	  og	  de	  regionale	  og	  nasjonale	  næringsmessige	  og	  samfunnsmessige	  konsekvensene	  av	  
Treklyngens	  ambisjoner	  og	  strategi	  for	  utviklingen	  på	  Follum.	  Når	  det	  gjelder	  arealbehov	  for	  å	  
realisere	  næringsstrategien	  gjengis	  fra	  planbeskrivelsen:	  

«Det	  som	  er	  helt	  bestemmende	  for	  Treklyngens	  arealbehov	  før	  det	  tas	  noen	  som	  helst	  
investeringsbeslutning,	  er	  at	  det	  ikke	  foreligger	  klare	  arealbegrensninger	  for	  å	  kunne	  realisere	  en	  
komplett	  industriklynge.	  Hvor	  mye	  areal	  som	  vil	  være	  benyttet	  når	  klyngen	  er	  «ferdig»,	  kan	  ikke	  sies	  
med	  sikkerhet.	  Men	  utfra	  erfaring	  med	  ulike	  industrianlegg	  av	  den	  typen	  det	  jobbes	  med	  å	  realisere,	  
er	  det	  et	  klart	  behov,	  også	  for	  de	  tilleggsarealene	  det	  søkes	  omregulering	  for.	  Det	  er	  også	  viktig	  å	  
betrakte	  Treklyngen	  som	  en	  «evig»	  dynamisk	  klynge	  der	  det	  hele	  tiden	  vil	  foregå	  planlegging	  av	  neste	  
fabrikk.	  

Heller	  ikke	  nye	  fabrikker	  vil	  ha	  evig	  liv,	  og	  klyngekonseptet	  vil	  ha	  en	  egendynamikk	  omkring	  nye	  
verdiskapningsmuligheter.	  Det	  vil	  selvsagt	  gå	  lang	  tid	  før	  klyngen	  er	  komplett,	  men	  klyngens	  styrke	  
ligger	  også	  i	  at	  virksomhetene	  plasseres	  riktig	  i	  forhold	  til	  hverandre	  helt	  fra	  første	  byggetrinn.	  Dette	  
lar	  seg	  kun	  gjøre	  ut	  fra	  et	  totalbilde	  av	  et	  sannsynlig	  sluttresultat.	  Det	  er	  derfor	  avgjørende,	  ikke	  
minst	  for	  å	  ivareta	  klyngens	  troverdighet	  blant	  potensielle	  investorer,	  at	  det	  ikke	  foreligger	  
arealrestriksjoner	  for	  å	  kunne	  bygge	  og	  utvikle	  både	  de	  enkelte	  produksjonsanlegg	  og	  en	  komplett	  
klynge.	  

Treklyngen	  har	  fra	  første	  stund	  jobbet	  med	  en	  generalplan	  for	  området,	  nettopp	  for	  å	  planlegge	  den	  
fremtidige	  klyngen	  rasjonelt	  og	  unngå	  å	  legge	  en	  produksjonsenhet	  «feil»,	  og	  dermed	  begrense	  all	  

Side 295 av 473



20	  
	  

videre	  industriutvikling.	  Spørsmålet	  om	  arealdisponering	  er	  allerede	  kommet	  opp	  i	  konkrete	  
diskusjoner	  med	  mulige	  partnere.»	  

Mange	  av	  uttalelsene	  gir	  honnør	  til	  den	  næringssatsingen	  som	  Treklyngen/Viken	  Skog	  har	  tatt	  
initiativ	  til	  og	  den	  næringsstrategi	  som	  Treklyngen	  har	  utviklet.	  Fylkesmannen	  i	  Buskerud,	  
Landbrukskontoret	  i	  Hole	  og	  Ringerike	  og	  Ringerike	  Utvikling	  har	  påpekt	  at	  Treklyngens	  
næringsplaner	  vil	  ha	  positive	  nasjonale	  og	  regionale	  konsekvenser	  for	  skogbruksnæringen.	  Ringerike	  
Utvikling	  har	  i	  tillegg	  påpekt	  positive	  konsekvenser	  for	  lokalt	  næringsliv	  og	  sysselsetting.	  

Når	  det	  gjelder	  hovedgrepet,	  må	  det	  tas	  en	  politisk	  avgjørelse.	  Skal	  det	  legges	  til	  rette	  for	  den	  
næringsutvikling	  som	  Treklyngen	  ønsker	  å	  realisere	  eller	  skal	  området	  opprettholdes	  til	  framtidig	  
bruk	  som	  idretts-‐	  og	  friluftsområde	  og	  LNF-‐område.	  Høringsrunden	  har	  slik	  sett	  ikke	  gitt	  ny	  
informasjon,	  men	  kun	  bekreftet	  og	  dokumentert	  problemstillinger	  som	  var	  kjent	  fra	  før.	  

Treklyngen	  opprettholder	  sitt	  forslag	  til	  hovedgrep	  i	  områdeplanen	  da	  dette	  er	  en	  forutsetning	  for	  å	  
arbeide	  videre	  med	  realisering	  av	  næringsstrategien	  Treklyngen	  på	  Follum.	  Treklyngen	  vil	  med	  
grunnlag	  i	  høringsuttalelsene	  foreslå	  noen	  endringer	  i	  planforslaget	  og	  tilføyelser	  i	  
reguleringsbestemmelsene.	  	  

Lokalisering	  
Flere	  av	  høringsuttalelsene	  har	  tatt	  opp	  spørsmålet	  om	  alternativ	  lokalisering	  for	  Treklyngen.	  	  

Viken	  Skog	  har	  ervervet	  industriområdet	  på	  Follum	  for	  videreføring	  av	  tradisjonen	  med	  trebasert	  
industri	  på	  Ringerike.	  Her	  finnes	  tilgjengelige	  arealer,	  infrastruktur	  og	  historiske	  tradisjoner.	  Det	  sier	  
seg	  derfor	  selv	  at	  det	  er	  her	  tradisjonen	  bør	  føres	  videre	  og	  ikke	  på	  Sokna	  eller	  på	  Eggemoen.	  	  

Idrett	  og	  friluftsliv	  i	  Hovsmarka	  –	  Mulighetsstudie	  Hovsmarka	  
Mulighetsstudien	  ble	  utarbeidet	  for	  å	  kartlegge	  mulige	  avbøtende	  tiltak	  for	  idrett	  og	  friluftsliv.	  
Studien	  viser	  at	  det	  til	  en	  viss	  grad	  vil	  være	  mulig	  å	  tilrettelegge	  for	  de	  aktivitetene	  som	  berøres	  av	  
områdereguleringen	  til	  industri.	  Dette	  er	  beskrevet	  i	  et	  alternativ	  4:	  

«Alternativ	  4	  må	  sees	  i	  sammenheng	  med	  en	  forutsetning	  at	  Hovsmarka	  tilrettelegges	  med	  mindre	  
næranlegg	  for	  respektive	  aktiviteter.	  Tanken	  er	  da	  at	  baner	  og	  asfaltløype	  nedskaleres	  og	  tilpasses	  
forholdene	  i	  søndre	  del	  av	  marka,	  og	  at	  større	  proff-‐anlegg	  for	  mer	  avansert	  sportsutøvelse	  kan	  
etableres	  på	  nærliggende	  rekreasjonsarealer.	  Forutsetningen	  er	  at	  det	  er	  mulig	  å	  få	  til	  et	  
velfungerende	  samspill	  mellom	  næranlegg	  og	  "fjernanlegg".»	  

Hønefoss	  skiskytter	  lag	  har	  utarbeidet	  en	  utviklingsplan	  for	  skiskytteranlegget	  inkl.	  bueskytterbane	  i	  
Hovsmarka.	  I	  planen	  anbefales	  at	  alt	  3b	  velges.	  (Skiskytterklubben	  går	  nå	  inn	  for	  et	  annet	  alternativ,	  
se	  side	  33.)	  
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For	  å	  begrense	  ulempene	  for	  skiskytterne	  og	  bueskytterne	  og	  redusere	  presset	  på	  de	  søndre	  delene	  
av	  Hovsmarka,	  kan	  grensen	  mellom	  utbyggingsområde	  næring	  og	  grøntstruktur	  justeres	  slik	  at	  
skiskytterlaget/bueskytterlaget	  kan	  gjennomføre	  sin	  utviklingsplan	  for	  selve	  stadionområdet.	  Det	  
innebærer	  fortsatt	  at	  det	  må	  opparbeides	  erstatning	  for	  de	  nordligste	  delene	  av	  løypenettet	  inkl.	  
rullestolløypa.	  Mulighetsstudien	  viser	  at	  det	  er	  mulig	  i	  søndre	  del	  av	  Hovsmarka.	  Det	  bør	  da	  tas	  inn	  
en	  rekkefølgebestemmelse	  som	  sikrer	  at	  tilsvarende	  løyper	  opparbeides	  i	  søndre	  del	  av	  Hovsmarka	  
før	  det	  aktuelle	  området	  i	  nordre	  del	  av	  Hovsmarka	  tas	  i	  bruk	  til	  industri.	  

Denne	  endringen	  innebærer	  fortsatt	  at	  bruken	  av	  de	  nordligste	  delene	  av	  Hovsmarka	  ikke	  kan	  
benyttes	  til	  idrett	  og	  friluftsaktivitet.	  Det	  vil	  øke	  presset	  på	  de	  sørligste	  delene.	  Det	  vil	  sannsynligvis	  
også	  innebære	  at	  de	  deler	  av	  o-‐løpsaktiviteten	  og	  friluftsliv	  som	  ønsker	  større	  sammenhengende	  
arealer,	  må	  finne	  alternative	  områder	  i	  Hønefossregionen.	  	  

For	  å	  redusere	  ulempene	  ved	  økt	  press	  på	  nærfriområdet	  sør	  i	  Hovsmarka,	  kan	  det	  i	  tråd	  med	  
mulighetsstudien	  gjennomføres	  tiltak	  som	  øker	  attraktiviteten	  som	  nærfriluftsområde	  for	  beboere,	  
skoler	  og	  barnehage.	  Det	  foreslås	  å	  stille	  krav	  om	  at	  det	  skal	  utarbeides	  og	  godkjennes	  av	  Ringerike	  
kommunestyre	  en	  plan	  for	  alternativ	  opparbeidelse	  i	  Hovsmarka	  sør	  for	  så	  langt	  mulig	  erstatte	  
eksisterende	  løyper,	  anlegg	  og	  friluftsbruk	  som	  berøres	  av	  næringsutviklingen	  i	  Hovsmarka	  nord.	  
Planen	  skal	  tilfredsstille	  	  gjeldende	  krav	  til	  skiskytteranlegg	  med	  framkommelighet	  for	  
funksjonshemmede.	  Planen	  skal	  gjennomføres	  før	  tilrettelegging	  for	  næringsutbygging	  i	  berørte	  
områder	  igangsettes.	  

Landskap	  og	  grøntstruktur	  
I	  reguleringsområdets	  vestre	  del,	  rett	  nordvest	  for	  skiskytterstadion,	  ligger	  et	  markert	  høydedrag	  
med	  kommunens	  vanntårn/høydebasseng.	  Dette	  høydedraget	  ble	  omtalt	  i	  planbeskrivelsen:	  

«Mellom	  dagens	  regulerte	  industriområde	  og	  det	  utvidede	  industriområdet	  ligger	  en	  terrenghøyde	  
som	  utgjør	  det	  høyeste	  punktet	  i	  planområdet.	  På	  denne	  høyden	  ligger	  kommunens	  høydebasseng.	  
Både	  i	  forhold	  til	  teknisk	  infrastruktur	  og	  landskap	  er	  det	  ting	  som	  taler	  for	  å	  beholde	  mest	  mulig	  av	  
denne	  terrengformasjonen.	  Teknisk	  vil	  det	  trolig	  bli	  færre	  konsekvenser	  for	  eksisterende	  VA-‐nett	  
dersom	  høydebassenget	  beholdes.	  For	  landskapsvirkningen	  vil	  denne	  høyden	  gi	  et	  innslag	  av	  naturlig	  
terreng	  og	  vegetasjon	  innimellom	  industrien.	  Høydedraget	  er	  også	  såpass	  høyt	  at	  man	  fra	  flere	  hold	  
trolig	  kan	  unngå	  en	  silhuettvirkning	  av	  industribygg	  mot	  himmel.	  Se	  eksempelvis	  illustrasjon	  på	  
forrige	  side	  som	  viser	  utsikt	  fra	  E-‐16	  brua.»	  

Fylkesmannen	  har	  i	  sin	  uttalelse	  påpekt	  dette	  landskapet	  spesielt	  og	  «anbefaler	  at	  slike	  viktige	  
elementer	  i	  en	  framtidig	  grøntstruktur	  primært	  blir	  fastsatt	  i	  områdeplanen	  og	  at	  vurdering	  og	  
ivaretakelse	  av	  grøntstruktur	  bør	  nevnes	  i	  reguleringsbestemmelsenes	  §	  6.1.	  som	  et	  av	  kravene	  til	  
videre	  detaljregulering.»	  

Hvordan	  grøntstruktur	  skal	  ivaretas	  innenfor	  selve	  utbyggingsområdet,	  må	  avklares	  i	  den	  videre	  
detaljplanleggingen	  og	  må	  ivaretas	  i	  reguleringsbestemmelsene.	  Det	  foreslås	  å	  legge	  inn	  en	  
bestemmelse	  som	  sikrer	  at	  intern	  grøntstruktur	  i	  næringsområdene	  skal	  vurderes	  og	  fastlegges	  i	  
detaljreguleringsplaner	  så	  langt	  det	  er	  mulig	  gjøres	  tilgjengelig	  for	  allmenheten.	  Det	  tas	  også	  inn	  en	  
bestemmelse	  om	  at	  eksisterende	  terreng	  vest	  for	  stadion	  (høydedraget	  med	  vanntårnet)	  skal	  
vurderes	  bevart	  av	  landskapsmessige	  hensyn.	  
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Med	  den	  endringen	  som	  gjennomføres	  for	  skiskytterstadion,	  vil	  den	  sørligste	  delen	  av	  høydedraget	  
vest	  for	  stadion,	  bli	  vist	  som	  grøntstruktur	  i	  områdeplanen	  på	  samme	  måte	  som	  grøntstruktur	  som	  
buffersone	  mot	  Ådalsveien	  og	  boligbebyggelsen.	  	  

Kulturminner	  
De	  automatisk	  fredede	  kulturminnene	  i	  området	  er	  frigitt	  av	  Riksantikvaren	  mot	  at	  det	  gjennomføres	  
utgraving	  i	  5	  fangstgroper	  og	  2-‐3	  kullgroper.	  Buskerud	  Fylkeskommune	  ber	  derfor	  om,	  for	  å	  unngå	  
mulig	  innsigelse,	  at	  følgende	  tas	  inn	  i	  reguleringsbestemmelsene:	  

«Før	  iverksetting	  av	  tiltak	  i	  medhold	  av	  planen	  skal	  det	  foretas	  arkeologiske	  utgravning	  av	  de	  berørte	  
automatisk	  fredete	  kulturminnene	  id	  173394/1	  og	  2,	  173405,	  173411,	  173417,	  173459/1	  til	  4,	  
173463,	  markert	  som	  bestemmelsesområder	  #nr,	  #nr	  osv.	  i	  plankartet.»	  

Det	  tas	  inn	  rekkefølgebestemmelser	  slik	  Fylkeskommunen	  ønsker	  og	  kulturminnene	  merkes	  i	  kartet	  
slik	  Fylkeskommunen	  ønsker.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Trafikk	  og	  trafikksikkerhet	  
Trafikksikkerhetssituasjonen	  langs	  Hovsmarkveien	  med	  skole,	  barnehage	  og	  friluftsområde,	  tas	  opp	  
av	  flere.	  Områdeplanen	  legger	  opp	  til	  at	  hovedatkomsten	  til	  industriområde	  skal	  være	  fra	  
Ådalsveien/	  E16	  i	  nord.	  All	  næringstransport	  vil	  bli	  henvist	  til	  denne	  atkomsten.	  	  

Hovsmarkveien	  vil	  være	  viktig	  som	  hovedatkomst	  for	  gående	  og	  syklende	  til	  og	  fra	  Hønefoss	  og	  evt.	  
trace	  for	  bussrute.	  Det	  vil	  også	  være	  ønskelig	  at	  deler	  av	  personbiltrafikken	  til	  de	  sørligste	  delene	  av	  
området	  (områdene	  ved	  adm.	  bygg)	  kan	  benytte	  Hovsmarkveien.	  	  Det	  foreslås	  tatt	  inn	  en	  
bestemmelse	  om	  at	  behovet	  for	  tiltak	  langs	  Hovsmarkveien,	  vurderes	  i	  detaljreguleringsplanen.	  	  

Områdeplanen	  viser	  en	  tidligere	  regulert	  gang/sykkelvei	  langs	  nedre	  del	  Ådalsveien/E16;	  Rv.35	  G/S	  
Hovkr.	  –	  Risesletta,	  vedtatt	  30.01.97.	  

Statens	  vegvesen	  ber	  om	  at	  det	  i	  bestemmelsenes	  §	  6	  tas	  inn	  rekkefølgekrav	  som	  sikrer	  
opparbeidelse	  av	  gang/sykkelveien.	  	  

Trafikkanalysen	  som	  er	  gjennomført,	  viser	  at	  ved	  full	  utbygging	  av	  industriområdet,	  vil	  trafikken	  til	  og	  
fra	  Follum	  kun	  utgjøre	  15	  %	  av	  timetrafikken	  langs	  Ådalsveiens	  nedre	  del.	  Det	  er	  rimelig	  at	  utbygger	  
pålegges	  å	  utbedre	  krysset	  mellom	  atkomstveien	  og	  E16/Ådalsveien	  med	  trafikksikre	  gang	  og	  
sykkelforbindelser	  gjennom	  kryssområdet.	  Treklyngen	  mener	  derfor	  det	  er	  urimelig	  å	  pålegge	  
Treklyngen	  å	  opparbeide	  gang/sykkelveien	  på	  hele	  den	  regulerte	  strekningen,	  da	  så	  liten	  del	  av	  
trafikken	  skyldes	  industriutbyggingen.	  	  

Hvis	  ny	  vei	  mellom	  Nymoen	  og	  Eggemoen,	  E16,	  blir	  opparbeidet,	  vil	  størstedelen	  av	  industritrafikken	  
som	  er	  beregnet	  langs	  Ådalsveien,	  velge	  denne	  nye	  veien	  og	  dermed	  redusere	  trafikken	  på	  
Ådalsveien	  tilsvarende.	  

Det	  foreslås	  lagt	  inn	  en	  bestemmelse	  om	  at	  behovet	  for	  gang/sykkelvei	  langs	  Ådalsveien	  og	  eventuell	  
rekkefølgebestemmelse	  vurderes	  i	  detaljreguleringsplanen.	  
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Forurenset	  grunn	  og	  støy	  
Fylkesmannen	  påpeker	  at	  det	  bør	  tas	  inn	  rekkefølgebestemmelser	  knyttet	  til	  lovbestemte	  forhold	  for	  
det	  gamle	  deponiet.	  For	  støy	  og	  annen	  forurensing	  foreslås	  det	  å	  ta	  inn	  en	  generell	  bestemmelse	  om	  
at	  det	  må	  være	  i	  henhold	  til	  gjeldende	  lovverk	  og	  retningslinjer.	  

Klima	  og	  energi	  
Området	  ligger	  som	  Fylkesmannen	  påpeker,	  utenfor	  konsesjonsområdet	  for	  Hønefoss	  fjernvarme.	  
Det	  er	  imidlertid	  Treklyngens	  intensjon,	  i	  tråd	  med	  Treklyngens	  strategi,	  at	  hele	  området	  skal	  benytte	  
miljøvennlige	  energiløsninger.	  Dette	  kan	  tas	  inn	  i	  rekkefølgebestemmelsene.	  

	  

MØTE	  MED	  RINGERIKE	  KOMMUNE	  28.APRIL	  2014	  
I	  møte	  mellom	  Ringerike	  kommune	  og	  Treklyngen	  ble	  innkomne	  uttalelser	  og	  tiltakshavers	  
vurderinger	  gjennomgått,	  noe	  som	  resulterte	  i	  følgende	  konklusjoner:	  

Endringer	  som	  foreslås:	  
	  

1. For	  å	  begrense	  ulempene	  for	  skiskytterne	  og	  bueskytterne	  og	  redusere	  presset	  på	  de	  søndre	  
delene	  av	  Hovsmarka,	  foreslås	  grensen	  mellom	  utbyggingsområde	  næring	  og	  grøntstruktur	  
justert	  slik	  at	  stadionområdet	  består,	  og	  skiskytterlaget/bueskytterlaget	  kan	  gjennomføre	  sin	  
utviklingsplan	  alt	  3b	  for	  selve	  stadionområdet.	  Det	  innebærer	  fortsatt	  at	  det	  må	  opparbeides	  
erstatning	  for	  de	  nordligste	  delene	  av	  løypenettet	  inkl.	  asfaltløypa.	  Mulighetsstudien	  viser	  at	  
dette	  er	  mulig	  i	  søndre	  del	  av	  Hovsmarka.	  	  
	  

2. Det	  stilles	  krav	  om	  at	  det	  skal	  utarbeides	  og	  godkjennes	  av	  Ringerike	  kommunestyre	  en	  
plan	  for	  alternativ	  opparbeidelse	  i	  Hovsmarka	  sør	  for	  å	  erstatte	  så	  langt	  som	  mulig	  
eksisterende	  løyper,	  bueskytteranlegg	  og	  friluftsbruk	  som	  berøres	  av	  næringsutviklingen	  i	  
Hovsmarka	  nord.	  Planen	  skal	  tilfredsstille	  gjeldende	  krav	  til	  skiskytteranlegg	  med	  
framkommelighet	  for	  funksjonshemmede.	  Planen	  skal	  gjennomføres	  før	  tilretteleggingen	  for	  
næringsutbygging	  i	  aktuelle	  området	  igangsettes	  (rekkefølgekrav).	  

Denne	  endringen	  innebærer	  fortsatt	  at	  bruken	  av	  de	  nordligste	  delene	  av	  Hovsmarka	  ikke	  kan	  
benyttes	  til	  idrett	  og	  friluftsaktivitet.	  Det	  vil	  øke	  presset	  på	  de	  sørligste	  delene.	  Det	  vil	  sannsynligvis	  
også	  innebære	  at	  de	  deler	  av	  o-‐løpsaktiviteten	  og	  friluftsliv	  som	  ønsker	  større	  sammenhengende	  
arealer,	  må	  finne	  alternative	  områder	  i	  Hønefossregionen.	  	  

Treklyngen	  har	  forståelse	  for	  o-‐lagets	  krav	  om	  kompensasjon	  og	  vil	  inngå	  nødvendig	  avtale	  om	  dette.	  
(Erstatningskart)	  

3. Som	  følge	  av	  den	  foreslåtte	  justeringen	  av	  grensen	  mot	  sør,	  vil	  deler	  av	  den	  sørligste	  delen	  
av	  høydedraget	  vest	  for	  skiskytterstadion	  bli	  regulert	  til	  grøntdrag.	  
	  

4. Når	  det	  gjelder	  intern	  grøntstruktur	  foreslås	  det	  å	  ta	  inn	  en	  bestemmelse	  som	  presiserer	  at	  
grøntstruktur	  internt	  på	  næringsområdet	  skal	  vurderes	  i	  detaljregulering,	  og	  at	  denne	  
grøntstrukturen	  så	  langt	  som	  mulig	  skal	  gjøres	  tilgjengelig	  for	  allmennheten.	  	  
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5. Kommunen	  ønsker	  at	  det	  legges	  inn	  bestemmelse,	  og	  hvis	  mulig	  fastsettes	  i	  plankartet,	  at	  

det	  av	  landskapsmessige	  hensyn	  er	  ønskelig	  å	  bevare	  eksisterende	  terreng	  vest	  for	  stadion	  
åsen	  med	  høydebassenget).	  Grøntstruktur	  skal	  vurderes	  i	  detaljregulering,	  jfr.	  punkt	  4.	  
	  

6. Området	  ligger	  som	  Fylkesmannen	  påpeker,	  utenfor	  konsesjonsområdet	  for	  Hønefoss	  
fjernvarme.	  Det	  er	  imidlertid	  Treklyngens	  intensjon,	  i	  tråd	  med	  Treklyngens	  strategi,	  at	  hele	  
området	  så	  langt	  som	  mulig	  skal	  benytte	  miljøvennlige	  energiløsninger.	  Det	  tas	  inne	  en	  
bestemmelse	  om	  dette.	  Det	  tas	  en	  sjekk	  mot	  reguleringsbestemmelser	  for	  områder	  innenfor	  
konsesjonsområdet,	  og	  vurderes	  om	  dette	  er	  noe	  som	  bør	  tas	  inn	  i	  planen.	  
	  	  

7. Bestemmelsene	  vil	  sikre	  at	  adkomst	  til	  området	  med	  tilhørende	  kryssutforming	  fra	  E16	  skal	  
prosjekteres	  og	  inngå	  i	  detaljplaner.	  Det	  presiseres	  at	  planen	  skal	  vise	  gang/sykkelvei	  i	  
tilknytning	  til	  kryssområdet	  og	  holdeplasser	  for	  kollektivbetjening.	  Avgrensning	  av	  gang-‐	  og	  
sykkelveg	  må	  ses	  i	  sammenheng	  med	  bestemmelsen	  som	  følger	  av	  punkt	  12.	  
	  

8. I	  forhold	  til	  kulturminner	  tas	  det	  inn	  rekkefølgebestemmelser	  og	  opptegning	  i	  kart,	  slik	  
Fylkeskommunen	  ønsker.	  	  
	  

9. Fylkesmannen	  påpeker	  at	  det	  bør	  tas	  inn	  rekkefølgebestemmelse	  knyttet	  til	  støy.	  Det	  
foreslås	  å	  ta	  inn	  en	  generell	  bestemmelse	  som	  at	  støy	  og	  annen	  forurensning	  må	  være	  i	  
henhold	  til	  en	  hver	  tids	  gjeldene	  lovverk	  og	  retningslinjer,	  selv	  om	  dette	  også	  ligger	  i	  annet	  
lovverk.	  
	  

10. Fylkesmannen	  påpeker	  å	  hindre	  spredning	  av	  svartlistede	  arter	  vil	  være	  et	  viktig	  avbøtende	  
tiltak	  og	  at	  dette	  bør	  tas	  inn	  i	  rekkefølgebestemmelsene.	  Det	  foreslås	  å	  ta	  inn	  en	  generell	  
bestemmelse	  som	  sikrer	  at	  man	  gjør	  tiltak	  for	  å	  hindre	  spredning	  av	  svartelistene	  arter.	  
	  

11. Når	  det	  gjelder	  trafikkbetjening	  av	  området,	  vil	  all	  næringstrafikk/tungtrafikk	  benytte	  
atkomsten	  fra	  E16/Ådalsveien.	  Det	  er	  ønskelig	  at	  deler	  av	  trafikken	  til	  den	  administrative	  
delen	  av	  virksomheten	  skal	  kunne	  benytte	  Hovsmarkveien.	  Det	  legges	  inn	  en	  bestemmelse	  
om	  at	  behov	  for	  tiltak	  i	  Hovsmarkveien	  skal	  vurderes	  i	  detaljregulering.	  
	  

12. SVV	  har	  bedt	  om	  at	  det	  legges	  inn	  rekkefølgebestemmelse	  knyttet	  til	  gs-‐veg	  langs	  
Ådalsvegen.	  Treklyngen	  mener	  dette	  er	  et	  urimelig	  krav	  i	  områdeplanen,	  da	  det	  er	  beregnet	  
at	  ved	  full	  utbygging	  er	  det	  kun	  15	  %	  av	  trafikken	  i	  Ådalsvegen	  som	  generes	  av	  Treklyngen.	  
Trafikkberegningene	  for	  industriområdet	  er	  usikre,	  og	  det	  er	  også	  knyttet	  usikkerhet	  til	  
framtidig	  trafikktall	  for	  Ådalsvegen	  (ny	  E17	  Eggemoen	  –	  Nymoen?).	  Det	  er	  derfor	  vanskelig	  å	  
avgjøre	  når	  en	  rekkefølgebestemmelse	  bør	  slå	  inn.	  Det	  foreslås	  derfor	  at	  det	  tas	  inn	  en	  
bestemmelse	  om	  at	  behov	  for	  gangvei	  og	  eventuell	  tilhørende	  rekkefølgebestemmelser	  
skal	  vurderes	  i	  detaljregulering.	  
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Forhold	  som	  IKKE	  endres	  i	  planen	  (bestemmelser	  /	  kart):	  
	  

13. Treklyngen	  har	  ingen	  planer	  om	  å	  starte	  tilrettelegging	  for	  industri	  i	  området	  før	  det	  
foreligger	  konkrete	  planer	  for	  utbygging.	  Det	  skulle	  ikke	  være	  nødvendig	  med	  egen	  
rekkefølgebestemmelse	  om	  dette,	  da	  det	  er	  krav	  om	  detaljregulering	  og	  søknad	  om	  
igangsetting	  (byggesøknad)	  før	  noe	  kan	  gjøres.	  Selv	  om	  planen	  ikke	  endres	  i	  fht.	  dette,	  så	  bør	  
dette	  presiseres	  i	  planbeskrivelsen,	  og	  man	  bør	  også	  si	  noe	  om	  utbyggingsrekkefølge	  /	  
hvorfor	  utbyggingsrekkefølge	  ikke	  er	  fastsatt.	  
	  

14. Det	  er	  lagt	  inn	  et	  sammenhengende	  grøntområde	  rundt	  planområdet.	  Dette	  er	  tenkt	  som	  en	  
buffersone	  mellom	  bolig	  og	  næring.	  Treklyngen	  kan	  ikke	  anbefale	  at	  bredden	  på	  dette	  
området	  økes	  på	  bekostning	  av	  næringsområdene.	  
	  

15. Fylkesmannen	  ber	  om	  at	  det	  tas	  inn	  bestemmelse	  om	  at	  graving	  ell.	  i	  gammelt	  deponi	  må	  
søkes	  Fylkesmannen,	  jfr.	  Forurensingsloven.	  Dette	  er	  i	  varetatt	  i	  gjeldende	  lovverk,	  og	  er	  
derfor	  ikke	  nødvendig	  å	  ta	  inn	  i	  reguleringsbestemmelsene.	  

	  

MØTE	  MED	  IDRETTSLAG	  14.MAI	  2014	  
	  

Invitasjon	  og	  tema.	  
Med	  grunnlag	  i	  pkt.	  1.	  2	  i	  konklusjonen	  fra	  møtet	  mellom	  Ringerike	  kommune	  og	  Treklyngen	  28.april	  
2014,	  ble	  idrettslagene	  Hønefoss	  skiskytterklubb,	  Hønefoss	  bueskytterklubb,	  Ringerike	  o-‐lag,	  
Fossekallen	  IL	  og	  Hønefoss	  og	  omegn	  brukshundklubb	  samt	  Ringerike	  Idrettsråd	  invitert	  til	  møte	  
14.mai	  2014.	  	  

Tema	  for	  møtet	  var	  å	  presentere	  Treklyngens	  vurderinger	  av	  innkomne	  uttalelser	  og	  presentere	  de	  
forslag	  til	  mulige	  justeringer	  med	  grunnlag	  i	  innkomne	  uttalelser:	  

• For	  å	  begrense	  ulempene	  for	  skiskytterne	  og	  bueskytterne	  og	  redusere	  presset	  på	  de	  søndre	  
delene	  av	  Hovsmarka,	  foreslås	  grensen	  mellom	  utbyggingsområde	  næring	  og	  grøntstruktur	  
justert	  slik	  at	  stadionområdet	  består,	  og	  skiskytterlaget/bueskytterlaget	  kan	  gjennomføre	  sin	  
utviklingsplan	  alt	  3b	  for	  selve	  stadionområdet.	  Det	  innebærer	  fortsatt	  at	  det	  må	  opparbeides	  
erstatning	  for	  de	  nordligste	  delene	  av	  løypenettet	  inkl.	  asfalt-‐løypa.	  Mulighetsstudien	  viser	  at	  
dette	  er	  mulig	  i	  søndre	  del	  av	  Hovsmarka.	  	  

• Det	  stilles	  krav	  om	  at	  det	  skal	  utarbeides	  og	  godkjennes	  av	  Ringerike	  kommunestyre	  en	  plan	  
for	  alternativ	  opparbeidelse	  i	  Hovsmarka	  sør	  for	  å	  erstatte	  så	  langt	  som	  mulig	  eksisterende	  
løyper,	  bueskytteranlegg	  og	  friluftbruk	  som	  berøres	  av	  næringsutviklingen	  i	  Hovsmarka	  nord.	  
Planen	  skal	  tilfredsstille	  gjeldende	  krav	  til	  skiskytteranlegg	  med	  framkommelighet	  for	  
funksjonshemmede.	  Planen	  skal	  gjennomføres	  før	  tilretteleggingen	  for	  næringsutbygging	  i	  
aktuelle	  området	  igangsettes	  (rekkefølgekrav).	  

• Denne	  endringen	  innebærer	  fortsatt	  at	  bruken	  av	  de	  nordligste	  delene	  av	  Hovsmarka	  ikke	  kan	  
benyttes	  til	  idrett	  og	  friluftsaktivitet.	  Det	  vil	  øke	  presset	  på	  de	  sørligste	  delene.	  Det	  vil	  
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sannsynligvis	  også	  innebære	  at	  de	  deler	  av	  o-‐løpsaktiviteten	  og	  friluftsliv	  som	  ønsker	  større	  
sammenhengende	  arealer,	  må	  finne	  alternative	  områder	  i	  Hønefossregionen.	  	  

• Treklyngen	  har	  forståelse	  for	  o-‐lagets	  krav	  om	  kompensasjon	  og	  vil	  inngå	  nødvendig	  avtale	  
om	  dette.	  (Erstatningskart)	  

• Det	  er	  lagt	  inn	  et	  sammenhengende	  grøntområde	  rundt	  planområdet.	  Dette	  er	  tenkt	  som	  en	  
buffersone	  mellom	  bolig	  og	  næring.	  Treklyngen	  kan	  ikke	  anbefale	  at	  bredden	  på	  dette	  
området	  økes	  på	  bekostning	  av	  næringsområdene	  

• Treklyngen	  har	  ingen	  planer	  om	  å	  starte	  tilrettelegging	  for	  industri	  i	  området	  før	  det	  
foreligger	  konkrete	  planer	  for	  utbygging.	  Det	  skulle	  ikke	  være	  nødvendig	  med	  egen	  
rekkefølgebestemmelse	  om	  dette,	  da	  det	  er	  krav	  om	  detaljregulering	  og	  søknad	  om	  
igangsetting	  (byggesøknad)	  før	  noe	  kan	  gjøres.	  Selv	  om	  planen	  ikke	  endres	  i	  fht.	  dette,	  så	  bør	  
dette	  presiseres	  i	  planbeskrivelsen,	  og	  man	  bør	  også	  si	  noe	  om	  utbyggingsrekkefølge	  /	  
hvorfor	  utbyggingsrekkefølge	  ikke	  er	  fastsatt.	  

• Forventet	  utbyggingsrekkefølge:	  

1. Follum	  og	  nedre	  Årbogen	  (mellomstore	  anlegg)	  

2. Midtre	  og	  øvre	  Årbogen	  (store	  anlegg)	  

3. Hovsmarka	  (komplettering	  av	  «klyngen»)	  

• Det	  er	  fundamentalt	  at	  det	  er	  balanse	  mellom	  kapasiteten	  til	  de	  ulike	  anleggene	  og	  
utbyggingsrekkefølge.	  Det	  gir	  effektive	  materialstrømmer	  og	  energibalanse	  og	  
konkurransedyktige	  virksomheter	  

I	  møtet	  ble	  det	  avtalt	  at	  idrettslagene	  skulle	  vurdere	  Treklyngens	  forslag	  og	  avgi	  uttalelse	  innen	  2.juni	  
2014.	  

Uttalelser	  fra	  idrettslagene	  med	  Treklyngens	  kommentar	  .	  
Uttalelsene	  gjengis	  i	  sin	  helhet.	  

Hønefoss	  bueskytterklubb,	  2.juni	  2014:	  
Vi	  i	  Hønefoss	  er	  tilfreds	  med	  den	  plan	  som	  nå	  endelig	  er	  fremlagt	  for	  oss.	  

Etter	  det	  som	  kom	  frem	  på	  møtet	  den	  14.mai	  2014	  i	  lokalene	  til	  Follum/Treklyngen.	  

Hovedanlegget	  som	  Bueskytterne	  eier	  sammen	  med	  Skiskytterne	  blir	  ikke	  berørt	  etter	  den	  reviderte	  
planen.	  Den	  berører	  noe	  løypene	  til	  skiskytterne	  som	  kommer	  og	  løses.	  Grensen	  er	  også	  flyttet	  så	  det	  
ikke	  berører	  Bueskytternes	  trenings	  anlegg	  på	  noen	  måte.	  Vi	  kan	  derfor	  ikke	  se	  noen	  hindringer	  i	  den	  
nye	  planen	  til	  treklyngen.	  

Vi	  håper	  på	  ett	  godt	  samarbeid	  med	  Treklyngen	  i	  fremtiden	  og	  håper	  de	  vill	  vise	  velvilje	  til	  oss	  klubber	  
og	  foreninger	  i	  deres	  nær	  område	  når	  ev	  utbygginger	  vill	  skje	  som	  vill	  kreve	  en	  del	  sikrings	  gjerder	  og	  
andre	  sikkerhets	  ting	  som	  vill	  berøre	  alle	  parter.	  
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Vi	  ser	  med	  en	  positiv	  innstilling	  til	  denne	  utbyggingen	  som	  vi	  har	  fått	  den	  forevist	  og	  at	  Hønefoss	  kan	  
få	  mer	  arbeidsplasser	  for	  innbyggerne	  i	  regionen.	  

Denne	  nye	  planen	  som	  er	  forevist	  oss	  gir	  oss	  en	  mulighet	  og	  kunne	  opprettholde	  vår	  virksomhet	  her	  i	  
Hønefoss	  og	  Hovsmarka.	  	  

Kommentar:	  Treklyngen	  registrerer	  at	  bueskytterklubben	  er	  tilfreds	  med	  den	  foreslåtte	  endringen.	  
Med	  den	  endring	  som	  skiskytterklubben	  foreslår	  (se	  nedenfor),	  vil	  også	  bueskytternes	  
treningsområde	  bli	  liggende	  innenfor	  grøntområdet.	  

Ringerike	  Idrettsråd,	  30.mai	  2014:	  

Ringerike	  idrettsråd	  takker	  for	  et	  informativt	  møte	  om	  planene	  for	  området	  ved	  Hovsmarka.	  

Hvis	  de	  planer	  følges	  opp	  som	  ble	  skissert	  i	  møtet	  har	  ikke	  vi	  noen	  innsigelser.	  	  Skiskytterne	  får	  
beholde	  og	  kan	  utvide	  stamplassen	  og	  det	  antydes	  at	  Treklyngen	  vil	  være	  behjelpelig	  med	  
arrondering	  av	  området	  sydover	  slik	  at	  kupert	  terreng	  tilfredsstiller	  kravene	  til	  en	  skiskytterløype.	  	  

For	  helsesportslaget	  synes	  dette	  som	  en	  god	  løsning.	  Det	  er	  viktig	  at	  universell	  utforming	  på	  deler	  av	  
løypenettet	  opprettholdes.	  Også	  for	  bueskytterne	  er	  dette	  uproblematisk.	  

Når	  det	  gjelder	  orientering	  er	  det	  en	  klar	  svekkelse	  av	  dagens	  tilbud.	  Vi	  tillater	  oss	  å	  henvise	  til	  
Ringerike	  o-‐lags	  uttalelse	  som	  idrettsrådet	  stiller	  seg	  bak.	  	  

Kommentar:	  Treklyngen	  registrerer	  positiv	  uttalelse	  fra	  Idrettsrådet.	  

Hønefoss	  og	  omegn	  brukshundklubb,	  3.juni	  2014:	  
	  

Beklager	  litt	  sent	  ute,	  men	  vi	  har	  ingen	  innvendinger	  til	  den	  reviderte	  planen.	  

Kommentar:	  Treklyngen	  registrerer	  at	  brukshundklubben	  er	  tilfreds	  med	  nytt	  planforslag.	  

Fossekallen	  idrettslag,	  28.mai	  2014:	  
Fossekallen	  IL	  viser	  til	  møtet	  Treklyngen	  arrangerte	  mandag	  14	  mai,	  hvor	  revidert	  skisse	  for	  
områdeplan	  Hovsmarka	  ble	  presentert.	  De	  nye	  planene,	  med	  bevaring	  av	  nåværende	  
skiskytterstadion	  og	  med	  erstattede	  løyper,	  var	  svært	  gledelig	  for	  skigruppa	  i	  Fossekallen.	  Det	  
forutsettes	  da	  at	  ei	  eventuell	  ny	  lysløype	  vil	  bli	  like	  lang	  som	  eksisterende	  løype,	  og	  at	  det	  også	  blir	  
universell	  utforma	  løyper	  for	  rullestolbruk.	  

Det	  er	  også	  særdeles	  gledelig	  at	  utbygging	  i	  Hovsmarka	  ikke	  blir	  satt	  i	  verk	  før	  behovet	  er	  der,	  i	  
sluttfasen	  av	  Treklyngens	  utbygging.	  

For	  o-‐gruppa	  i	  Fossekallen	  vil	  imidlertid	  ikke	  dette	  tiltaket	  hjelpe	  noe.	  Vi	  er	  avhengige	  av	  
sammenhengende	  traseer,	  areal,	  som	  har	  innslag	  av	  grøntområder.	  Skulle	  det	  resterende	  areal	  nord	  i	  
Hovsmarka	  bli	  helt	  nedbygget	  er	  det	  et	  stort	  tap	  for	  o-‐lagene.	  Det	  vil	  også	  være	  svært	  negativt	  for	  
Hønefoss	  by	  som	  da	  vil	  miste	  et	  av	  de	  mest	  verdifulle	  nærfriluftsområdene	  byen	  har.	  Det	  ser	  også	  nå	  
ut	  til	  at	  Ullerål	  skole	  høyst	  sannsynlig	  blir	  utbygd	  til	  en	  storskole	  med	  fordobling	  av	  elevantall.	  Da	  er	  
det	  særdeles	  viktig	  å	  ta	  vare	  på	  den	  helhet	  naturen	  i	  Hovsmarka	  gir.	  En	  større	  aktivitet	  på	  skolen	  vil	  
medføre	  enda	  større	  bruk	  av	  marka,	  både	  på	  dag	  og	  kveldstid.	  	  	  
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Vårt	  håp	  er	  at	  om	  Treklyngen	  skulle	  få	  gjennomslag	  for	  sin	  planlagte	  utbygging	  i	  Hovsmarka,	  må	  det	  
bli	  holdt	  av	  en	  “grønnkorridor“	  til	  gjennomgang	  nordover	  mot	  Børdalsmoen,	  både	  for	  o-‐idretten	  og	  
allmenheten	  for	  øvrig.	  I	  så	  fall	  bør	  man	  også	  få	  en	  planfri	  kryssing	  av	  Ådalsveien	  mot	  Nærstadmarka.	  

Det	  beste	  for	  oss	  ville	  imidlertid	  være	  at	  utbyggingen	  ble	  begrenset	  til	  Årbogen	  og	  nedre	  Kihlemoen.	  
Der	  er	  ulempene	  for	  idretten	  og	  folk	  som	  er	  bosatt	  i	  områdene	  rundt,	  mye	  mindre.	  (Nymoen,	  
Almemoen	  og	  hele	  nordre	  del	  av	  Hønefoss)	  

Fossekallen	  IL	  ser	  med	  bekymring	  på	  at	  de	  viktigste	  nærfriluftsmiljøene	  rundt	  Hønefoss	  nå	  står	  i	  fare	  
for	  å	  bli	  helt	  nedbygd.	  Dette	  er	  svært	  alvorlig	  for	  alle	  som	  bruker	  områdene	  til	  idrett,	  annen	  fysisk	  
aktivitet	  og	  rekreasjon.	  Når	  man	  tenker	  i	  folkehelseperspektiv	  er	  det	  av	  stor	  betydning	  at	  Ringerike	  
Kommune	  nå	  legger	  en	  plan	  for	  hvilke	  områder	  som	  permanent	  skal	  holdes	  av	  til	  disse	  aktivitetene	  i	  
fremtiden.	  En	  regulert	  plan	  som	  ikke	  skal	  kunne	  avvikes	  eller	  endres.	  

Kommentar:	  Treklyngen	  registrerer	  at	  de	  forslåtte	  endringene	  ved	  stadionområdet	  og	  
forutsetningene	  om	  opparbeidelse	  av	  alternative	  løyper	  i	  Hovsmarka	  sør,	  beskrives	  om	  gledelig	  for	  
skigruppa.	  	  Treklyngens	  presisering	  av	  at	  Hovsmarka	  nord	  vil	  bli	  liggende	  urørt	  til	  friluftsformål	  til	  det	  
foreligger	  konkrete	  utbyggingsplaner,	  blir	  også	  positivt	  mottatt.	  	  

Idrettslaget	  påpeker	  det	  som	  også	  var	  Treklyngens	  konklusjon	  i	  møtet,	  at	  for	  orienteringsidretten	  vil	  
et	  	  større	  område	  for	  denne	  idretten	  forsvinne.	  	  

Treklyngen	  har	  foran	  i	  dette	  notatet	  vist	  til	  at	  det	  foreslås	  regulert	  grøntområde	  langs	  planområdets	  
østgrense	  mellom	  Hovsmarka	  og	  Børdalsmoen/Rissletta.	  Treklyngen	  kan	  ikke	  anbefale	  at	  dette	  
området	  gjøres	  bredere	  og	  spørsmålet	  om	  framtidig	  kryssing	  over	  Ådalsveien	  må	  evt.	  avklares	  i	  
kommuneplansammenheng.	  

Ringerike	  o-‐lag,	  26.mai	  2014:	  
Ringerike	  o-‐lag	  viser	  til	  revidert	  skisse	  for	  områdeplan	  Hovsmarka	  presentert	  på	  møte	  med	  
idrettsorganisasjonene	  mandag	  14.	  mai.	  Vi	  vil	  gjerne	  gi	  ros	  for	  at	  planene	  er	  endra	  i	  forhold	  til	  første	  
utkast	  slik	  at	  skiskytterstadion	  bevares	  og	  det	  legges	  opp	  til	  erstatningsløyper	  ut	  fra	  denne.	  Dette	  
imøtekommer	  viktige	  behov	  for	  flere	  organiserte	  idretter,	  og	  sikrer	  ei	  lysløype	  for	  bruk	  både	  sommer	  
og	  vinter.	  Vi	  forutsetter	  at	  en	  finner	  en	  trasé	  som	  gjør	  det	  mulig	  å	  tilrettelegge	  ei	  universelt	  utforma	  
sløyfe	  på	  minst	  samme	  lengde	  som	  i	  dag.	  

For	  o-‐idretten	  og	  de	  allmenne	  friluftsinteressene	  er	  denne	  løsningen	  ikke	  tilfredsstillende.	  Det	  
planlegges	  stykkevis	  utbygging	  av	  så	  godt	  som	  alle	  nærfriluftsområdene	  av	  en	  viss	  størrelse	  rundt	  
Hønefoss.	  Dette	  er	  irreversible	  tiltak	  som	  reduserer	  mulighetene	  for	  nærfriluftsliv,	  daglig	  fysisk	  
aktivitet	  og	  idretter	  som	  orientering	  dramatisk	  for	  all	  framtid.	  Vi	  vil	  overfor	  Ringerike	  kommune	  nok	  
en	  gang	  påpeke	  at	  det	  trengs	  en	  overordna	  plan	  som	  viser	  hvordan	  befolkningens	  behov	  for	  
nærfriluftsområder	  skal	  ivaretas	  i	  et	  langsiktig	  perspektiv.	  I	  et	  folkehelseperspektiv	  er	  
nærfriluftsområder	  nødvendig.	  Ambisjonene	  om	  å	  utvikle	  Hønefoss	  til	  en	  kompakt	  by	  med	  fortetting	  i	  
sentrum	  fordrer	  også	  tilgang	  til	  sentrumsnære	  natur-‐	  og	  friluftsområder	  med	  mulighet	  for	  variert	  
fysisk	  aktivitet	  for	  alle.	  Dette	  er	  i	  dag	  og	  for	  framtida	  urbane	  kvalitet	  byen	  er	  avhengig	  av	  for	  å	  være	  
attraktiv. 

Vi	  forstår	  at	  det	  for	  Treklyngen	  er	  et	  alternativ	  å	  plassere	  deler	  av	  industriaktiviteten	  på	  nedre	  
Kihlemoen.	  Dette	  er	  et	  område	  med	  vesentlig	  mindre	  konflikt	  med	  allmenne	  idretts-‐	  og	  
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friluftsinteresser.	  De	  ekstra	  kostnadene	  og	  ulempene	  med	  bru	  og	  elvekryssing	  synes	  for	  oss	  små	  
sammenlikna	  med	  den	  rasering	  av	  et	  av	  byens	  viktigste	  nærfriluftsområder	  som	  planen	  innebærer.	  

Ringerike	  o-‐lag	  vil	  i	  det	  videre	  planarbeidet	  arbeide	  for	  at	  Børdalsmoen,	  som	  et	  minimum,	  beholdes	  
om	  ubebygd	  utmarksområde	  slik	  at	  det	  kan	  etableres	  et	  sammenhengende	  grønt	  belte	  fra	  Hov	  u-‐
skole	  til	  Børdalsmoen	  og	  med	  forbindelser	  videre	  til	  Hensmoen	  og	  Nærstadmarka	  -‐	  Eggemoen.	  

I	  forhold	  til	  de	  framlagte	  planene	  mener	  vi	  at	  det	  trengs	  mer	  forpliktende	  formuleringer	  om	  
sammenhengende	  grøntdrag	  med	  turveier.	  Det	  bør	  være	  et	  krav	  om	  et	  grovt	  grønt-‐	  og	  turvegnett	  
allerede	  på	  dette	  stadiet	  i	  planarbeidet.	  

Når	  det	  gjelder	  det	  eksisterende	  o-‐kartet,	  er	  vi	  glad	  for	  at	  en	  tilbyr	  økonomisk	  kompensasjon.	  Vårt	  
kartområde	  er	  på	  ca.	  3	  km2	  og	  kostnadene	  ved	  nytt	  like	  stort	  kart	  er	  i	  dag	  ca.	  100.000.	  For	  
kartopplæring,	  slik	  læreplanen	  forutsetter,	  ved	  Ullerål	  skole	  og	  Hov	  ungdomsskole,	  og	  idrettstilbudet	  
nord	  i	  byen,	  er	  flytting	  til	  andre	  steder	  et	  dårlig	  alternativ.	  Vi	  vil	  derfor	  i	  det	  lengste	  opprettholde	  et	  
nærkart	  i	  området.	  Med	  etappevis	  utbygging	  innebærer	  det	  hyppige	  oppdateringer	  av	  kartet.	  Digitale	  
verktøy	  gjør	  dette	  godt	  mulig,	  men	  det	  innebærer	  arbeid	  og	  kostnader.	  Vårt	  ønske	  er	  at	  Ringerike	  o-‐
lag	  får	  midler	  til	  et	  kartfond	  på	  i	  størrelsesorden	  100.000	  når	  de	  første	  anleggsarbeidene	  starter,	  som	  
vi	  kan	  bruke	  til	  oppdateringer	  av	  kartet	  eller	  utarbeida	  nytt	  kart	  alt	  etter	  omfang	  av	  anlegg	  og	  behov	  
på	  det	  tidspunkt.	  

Vi	  tror	  det	  er	  så	  lenge	  siden	  det	  er	  gitt	  spillemidler	  til	  o-‐kart	  Hovsmarka	  at	  det	  ikke	  vil	  være	  noe	  krav	  
om	  delvis	  tilbakebetaling	  av	  disse,	  men	  det	  må	  sjekkes	  med	  Buskerud	  
fylkeskommune/Kulturdepartementet.	  

Ringerike	  o-‐lag	  viser	  ellers	  til	  tidligere	  innsendte	  kommentarer	  og	  innspill,	  og	  konkretiserer	  gjerne	  
våre	  krav	  nærmere	  om	  det	  er	  ønskelig.	  

Kommentar:	  O-‐laget	  beskriver	  de	  endringene	  som	  foreslås	  rundt	  stadionområde	  som	  positive	  for	  
flere	  organiserte	  idretter	  og	  sikrer	  en	  lysløype	  for	  sommer	  og	  vinterbruk.	  Laget	  påpeker	  at	  for	  o-‐
idretten	  og	  de	  allmenne	  friluftsinteressene	  er	  denne	  løsningen	  ikke	  tilfredsstillende.	  	  

O-‐laget	  tar	  opp	  spørsmålet	  om	  regulering	  av	  området	  til	  næringsvirksomhet	  og	  viser	  til	  at	  mange	  
nærfriluftsområder	  rundt	  Hønefoss	  planlegges	  for	  utbygging.	  Laget	  reiser	  spørsmålet	  om	  at	  
Børdalsmoen	  må	  bevares	  som	  friluftsområde	  og	  at	  Treklyngen	  som	  alternativ	  bør	  legge	  sin	  utbygging	  
på	  Kilemoen	  og	  at	  det	  bør	  formuleres	  mer	  forpliktende	  bestemmelser	  om	  grøntstruktur.	  	  Disse	  
spørsmålene	  var	  tema	  under	  høringen	  og	  er	  omtalt	  foran	  i	  notatet.	  

O-‐laget	  inviterer	  til	  at	  det	  opprettes	  en	  kartfond	  på	  100	  000	  kr	  når	  den	  første	  utbyggingen	  når	  de	  
første	  anleggsarbeidene	  starter.	  Treklyngen	  ga	  på	  møtet	  uttrykk	  for	  de	  har	  forståelse	  for	  o-‐lagets	  
krav	  om	  kompensasjon	  og	  vil	  inngå	  nødvendig	  avtale	  om	  dette	  (Erstatningskart).	  Om	  dette	  blir	  i	  form	  
av	  et	  kartfond	  ved	  anleggsstart,	  får	  den	  videre	  dialogen	  med	  o-‐laget	  avklare.	  

Hønefoss	  skiskytterklubb,	  2.juni	  2014:	  
REVIDERT	  PLANSKISSE	  

Vi	  er	  tilfreds	  med	  at	  vår	  høringsuttalelse	  har	  blitt	  tatt	  nøye	  opp	  etter	  høringsperioden.	  Vi	  har	  etterlyst	  
dialog	  med	  Kommune	  og	  utbygger.	  Den	  14	  mai	  ble	  da	  også	  berørte	  lag	  og	  foreninger	  invitert	  til	  et	  
samrådningsmøte	  av	  Ringerike	  Utvikling.	  Her	  ble	  vi	  presentert	  for	  en	  betydelig	  forbedret	  planskisse.	  
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Dette	  var	  en	  skisse	  som	  omfattet	  mer	  enn	  Hovsmarka,	  den	  omfattet	  Hovsmarka	  og	  Follums	  eiendom	  
på	  østsiden	  av	  Begna.	  Selv	  om	  vi	  ikke	  oppfattet	  dette	  som	  en	  formalisert	  utvidelse	  av	  planområdet,	  så	  
fikk	  man	  i	  hvert	  fall	  på	  plass	  en	  mer	  helhetlig	  diskusjon.	  Det	  var	  mulig	  å	  diskutere	  en	  sameksistens	  
mellom	  en	  framtidig	  industriutvikling	  og	  bevaring	  av	  et	  bynært	  velutviklet	  idretts-‐	  og	  friluftsområde.	  
Her	  er	  det	  to	  parter	  som	  må	  gi	  og	  ta.	  Når	  vi	  ser	  bort	  fra	  problematikken	  med	  manglende	  
snøproduksjon	  for	  skiskyttere	  er	  området	  nesten	  optimalt	  i	  dag.	  På	  dette	  området	  håper	  vi	  på	  
velvillighet	  og	  samarbeid	  med	  Treklyngen	  på	  sikt.	  Det	  store	  sammenhengende	  friluftsområdet	  kan	  vi	  
miste	  i	  framtiden.	  Men	  det	  er	  vi	  ikke	  uforberedt	  på,	  vi	  ser	  også	  verdien	  i	  en	  industriutbygging	  for	  
regionen.	  

Revidert	  planskisse	  for	  Hovsmarka	  og	  Follum	  innebar	  følgende	  hovedforbedring:	  

-‐ Eksisterende	  standplass	  for	  ski-‐	  og	  bueskyttere	  er	  bevart	  
	  

I	  tillegg	  ble	  følgende	  forbedringer	  anskueliggjort:	  

-‐ Moreneryggen	  med	  vanntårn	  og	  rulleski/skiløypetrase	  inn	  mot	  standplass	  blir	  bevart	  	  	  	  
-‐ Rulleski/skiløypene	  i	  Hovsmarka	  er	  det	  siste	  som	  blir	  bygget	  ned	  	  

	  

Dette	  er	  betydelige	  forbedringer.	  	  Det	  gir	  håp	  om	  å	  kunne	  opprettholde	  et	  fortsatt	  attraktivt	  idretts-‐	  
og	  friluftsområde.	  Men	  det	  blir	  mindre,	  mer	  inneklemt	  og	  utsatt	  for	  et	  større	  press,	  slik	  Treklyngen	  
selv	  beskriver	  Derfor	  har	  vi	  behov	  for	  enda	  noen	  forbedringer.	  Disse	  er	  viktige,	  og	  de	  vil	  spare	  
betydelige	  kostnader	  i	  redusert	  behov	  for	  nyutvikling	  av	  løypetraseer	  og	  anlegg	  i	  området.	  	  

Vedlagt	  følger	  et	  revidert	  forslag	  til	  avgrensing	  av	  de	  framtidige	  idrettsarealene	  i	  Hovsmarka.	  Forslag	  
til	  omlegging	  av	  dagens	  løypetraseer	  like	  ovenfor	  standplass	  er	  vist	  med	  tykk	  grå	  strek.	  Forslag	  til	  
avgrensing	  av	  grøntområdets	  ytterkant	  er	  vist	  med	  tynn	  blå	  strek.	  

BEVARING	  AV	  LØYPENETTET	  NÆR	  STANDPLASS	  

Vi	  ser	  det	  som	  svært	  viktig	  at	  hovedstandplass	  i	  området	  er	  bevart.	  Hønefoss	  Skiskytterklubb	  er	  den	  
største	  foreningen	  i	  Hovsmarka	  målt	  på	  aktivitet.	  Vi	  drifter	  både	  standplass	  og	  løypenett	  i	  hovedsak.	  
Bevaring	  av	  skiskytterstandplass	  innebærer	  derfor	  at	  Hovsmarkas	  «motor»	  blir	  værende	  som	  aktiv	  
både	  for	  egen	  del	  og	  som	  samarbeidspartner	  for	  de	  øvrige	  foreningene	  og	  for	  allmenheten.	  	  

Men	  planskissen	  levert	  på	  samrådningsmøtet	  avgrenset	  det	  framtidige	  idrettsanlegget	  i	  vollene	  til	  
dagens	  standplass.	  Skiskytterne	  kan	  komme	  seg	  videre	  i	  den	  østlige	  og	  sørlige	  delen	  av	  løypenettet	  ut	  
fra	  standplass,	  men	  ikke	  til	  de	  nordlige	  og	  vestlige.	  	  

Hovsmarkaanleggets	  mest	  spektakulære	  del	  er	  morenerygg	  med	  opp-‐	  og	  nedfart	  rundt	  vanntårnet.	  
Dagens	  oppkjøring	  til	  denne	  innser	  vi	  at	  det	  er	  vanskelig	  å	  bevare.	  Men	  samtidig	  bør	  det	  være	  en	  
løypeoppgang	  til	  vanntårnryggen	  fra	  nordvestlig	  kant	  slik	  at	  vi	  fortsatt	  kan	  ha	  en	  sammenhengende	  
løype	  over	  denne	  spennende	  ryggen.	  Det	  er	  bare	  noen	  meter	  som	  skal	  til	  i	  nordlig	  retning	  for	  bevaring	  
av	  dagens	  løype	  som	  går	  i	  nedkant	  av	  vollene	  på	  standplass.	  Forslag	  til	  ny	  trase	  herfra	  videre	  opp	  mot	  
moreneryggen	  er	  skissert	  på	  vedlagte	  kart.	  	  

Det	  markerte	  landskapselementet	  moreneryggen	  med	  vanntårnet	  skaper	  litt	  av	  spennvidden	  og	  
variasjonen	  i	  dagens	  løypenett,	  både	  for	  skiskyttere	  og	  allmenhet.	  Dette	  landskapselementet	  er	  det	  

Side 307 av 473



32	  
	  

viktig	  å	  bevare,	  både	  for	  utøvere	  og	  for	  bevaring	  av	  områdets	  karakter/særtrekk.	  Dette	  blir	  også	  
foreslått	  av	  Treklyngen,	  men	  i	  betydelig	  vagere	  former,	  det	  skal	  «utredes	  nærmere	  i	  detaljplanen.	  	  

En	  områdeplan	  skal	  imidlertid	  brukes	  til	  å	  trekke	  opp	  den	  senere	  detaljplanens	  hovedtrekk.	  	  	  

Det	  er	  viktig	  å	  markere	  dette	  i	  planen.	  Moreneryggen	  med	  vanntårnet	  bør	  allerede	  i	  denne	  
områdeplanen	  markeres	  som	  friluftsområde	  med	  et	  turveidrag/skiløype.	  For	  å	  slippe	  å	  snu	  hele	  
løypa	  på	  toppen,	  her	  er	  det	  smalt	  skal	  vi	  unngå	  Kommunens	  brøytede	  vei	  er	  det	  viktig	  at	  vi	  får	  både	  
en	  inngang	  og	  utgang	  her.	  Vi	  har	  skissert	  den	  minst	  arealkrevende	  løsningen	  for	  dette.	  

BEVARING	  AV	  INNGANGSPARTIER	  TIL	  FRAMTIDIGE	  LØYPENETT	  OG	  BUESKYTTERSTANDPLASS	  	  	  

Det	  vil	  lette	  mulighetene	  for	  ombyggingen	  av	  det	  framtidige	  løypenettet	  om	  løypeutgangen	  nordøst	  
for	  dagens	  standplass	  bevares.	  Ovenfor	  ble	  den	  framtidige	  løypetilknytningen	  mot	  vest	  beskrevet.	  
Nytt	  løypenett	  i	  Hovsmarka	  må	  fortrinnsvis	  utvides	  mot	  sør/sørøst.	  Da	  er	  det	  smart	  å	  bevare	  dagens	  
løypetrase	  for	  å	  slippe	  å	  bekoste	  nye	  løyper	  bare	  noen	  meter	  bortenfor.	  Dette	  er	  også	  skissert	  på	  
vedlagte	  kartskisse.	  

Det	  er	  nettopp	  anlagt	  ny	  standplass	  for	  bueskytterne	  i	  Hovsmarka.	  Dette	  betyr	  ikke	  at	  de	  ikke	  har	  
adgang	  til	  skiskytternes	  standplass.	  Men	  de	  er	  fritatt	  fra	  vedlikeholdet	  her,	  og	  det	  er	  kun	  på	  
eventuelle	  større	  arrangementer,	  ved	  ombygginger	  og	  vedlikehold	  av	  eget	  anlegg	  m.m.	  at	  
skiskytterstandplassen	  skulle	  anvendes	  av	  bueskytterne.	  Men	  slik	  reguleringsplanen	  foreligger	  nå	  
planlegges	  den	  for	  framtidig	  industri.	  Det	  ville	  være	  synd	  å	  måtte	  nedlegge	  dagens	  anlegg	  så	  fort,	  og	  
flytte	  dem	  enda	  en	  gang,	  slik	  de	  nye	  planskissene	  viser.	  Ved	  bevaring	  av	  løypene	  som	  foreslått	  her	  vil	  
imidlertid	  bueskytternes	  standplass	  også	  kunne	  bevares.	  	  

REKKEFØLGEBESTEMMELSER	  OG	  PLANBESKRIVELSE	  

Det	  er	  viktig	  å	  bevare	  dagens	  løypenett	  i	  Hovsmarka	  lengst	  mulig.	  Dette	  viste	  seg	  også	  nå	  å	  være	  et	  
klart	  uttalt	  mål	  på	  møtet	  den	  14	  mai.	  Dette	  hadde	  hørt	  hjemme	  i	  en	  større	  områdeplans	  
rekkefølgebestemmelser.	  Men	  siden	  «Områdeplanen»	  for	  Hovsmarka	  ikke	  ser	  ut	  til	  å	  bli	  større	  bør	  
dette	  klart	  framgå	  av	  planbeskrivelsen.	  	  

Følgende	  må	  likevel	  tas	  inn	  i	  Reguleringsplanens	  rekkefølgebestemmelse;	  »	  Løypenett	  som	  går	  tapt	  i	  
forbindelse	  med	  regulering	  til	  industriområdet	  være	  anlagts	  før	  byggetillatelse	  for	  ny	  utbygging	  
kan	  gis»	  	  Det	  er	  totalt	  1390m	  asfalterte	  løyper	  som	  går	  tapt	  samt	  340m	  løype	  opparbeidet	  som	  
sti/grus	  som	  vil	  gå	  tapt	  slik	  planene	  nå	  foreligger.	  

Det	  er	  illustrert	  en	  massiv	  utbygging	  i	  og	  rundt	  dagens	  Hovsmarka.	  Ivaretakelse	  av	  ven	  vestlige	  
moreneryggen	  er	  derfor	  i	  utgangspunktet	  et	  must	  for	  ivaretakelse.	  I	  nord	  og	  nordvest	  gis	  det	  ikke	  
muligheten	  for	  å	  etablere	  en	  tilsvarende	  skjermingssone.	  Her	  kan	  man	  risikere	  industribygg	  som	  
planlegges	  høyere	  enn	  dagens	  beskyttelsesvoll	  for	  skiskytterstandplass.	  I	  et	  slikt	  tilfelle	  må	  utbygger	  
bekoste	  forhøyelse	  av	  vollen	  eller	  etablere	  ny	  skjerm.	  Dette	  er	  et	  viktig	  punkt	  som	  må	  inn	  i	  både	  
planbeskrivelse,	  rekkefølgebestemmelse	  og	  i	  en	  utbyggingsavtale	  eller	  liknende	  mellom	  utbygger	  og	  
kommune.	  	  

Vi	  håper	  våre	  siste	  forslag	  til	  korreksjoner	  til	  planen	  kan	  vedtas	  slik	  at	  Hovsmarka	  fortsatt	  har	  
muligheter	  for	  å	  kunne	  ivaretas	  som	  et	  attraktivt	  og	  aktivt	  brukt	  bynært	  idretts-‐	  og	  friluftsområde.	  	  
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Illustrasjon:	  Skiskytterklubbens	  forslag	  til	  områdegrense	  i	  stadionområdet.	  

	  

Kommentar:	  Skiskytterklubben	  omtaler	  Treklyngens	  innspill	  som	  en	  betydelig	  forbedring.	  Klubben	  
har	  studert	  forslaget	  grundig	  i	  forhold	  til	  sine	  utviklingsplaner	  og	  foreslår	  i	  sin	  uttalelse	  at	  områdene	  
rundt	  stadion	  med	  ut-‐	  og	  innfart	  gjøres	  noe	  større.	  De	  ønsker	  nå	  at	  standplassen	  ikke	  vris	  90	  	  grader,	  
men	  utvides	  noe	  mot	  øst.	  Treklyngen	  har	  forståelse	  for	  klubbens	  ønsker	  og	  argumenter	  og	  vil	  legge	  
klubbens	  forslag	  til	  grunn	  for	  områdeplanen.	  

Klubbens	  forslag	  viser	  en	  minimumsløsning	  for	  å	  kunne	  legge	  løype	  over	  moreneryggen	  vest	  for	  
stadion.	  Klubben	  foreslår	  at	  hele	  ryggen	  med	  vanntårnet	  bør	  markeres	  som	  friluftsområde	  med	  et	  
turveidrag/skiløype.	  Treklyngen	  har	  vurdert	  dette	  på	  nytt,	  men	  fastholder	  at	  den	  søndre	  delen	  av	  
ryggen	  inngår	  i	  grøntområdet	  mens	  den	  nordlige	  delen	  med	  vanntårnet	  inngår	  i	  næringsområdet.	  Det	  
foreslås	  imidlertid	  tatt	  inn	  en	  bestemmelse	  om	  at	  den	  nordligste	  delen	  av	  høydedraget	  med	  
vanntårnet,	  skal	  vurderes	  bevart	  av	  landskapsmessige	  hensyn.	  Det	  er	  viktig	  for	  Treklyngen	  å	  ha	  
denne	  fleksibiliteten	  i	  det	  videre	  arbeid	  med	  næringsutviklingen.	  

Skiskytterklubben	  er	  opptatt	  av	  opparbeidelse	  av	  erstatningsløyper	  i	  Hovsmarka	  sør.	  Klubbens	  ønsker	  
skulle	  være	  ivaretatt	  ved	  at	  det	  tas	  inn	  en	  rekkefølgebestemmelse	  som	  sikrer	  at	  tilsvarende	  løyper	  
opparbeides	  i	  søndre	  del	  av	  Hovsmarka	  før	  det	  aktuelle	  området	  i	  nordre	  del	  av	  Hovsmarka	  tas	  i	  bruk	  
til	  industri.	  

Det	  foreslås	  en	  bestemmelse	  om	  at	  det	  skal	  utarbeides	  og	  godkjennes	  av	  Ringerike	  kommunestyre	  en	  
plan	  for	  alternativ	  opparbeidelse	  i	  Hovsmarka	  sør	  for	  å	  erstatte	  så	  langt	  som	  mulig	  eksisterende	  
løyper,	  anlegg	  og	  friluftsbruk	  som	  berøres	  av	  næringsutviklingen	  i	  Hovsmarka	  nord.	  Planen	  skal	  
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tilfredsstille	  gjeldende	  krav	  til	  skiskytteranlegg	  med	  framkommelighet	  for	  funksjonshemmede.	  
Planen	  skal	  gjennomføres	  før	  tilretteleggingen	  for	  næringsutbygging	  i	  aktuelle	  området	  igangsettes	  
(rekkefølgekrav).	  

Når	  det	  gjelder	  krav	  om	  beskyttelsesvoll	  mellom	  skiskytteranlegg	  og	  industri	  er	  dette	  et	  spørsmål	  
som	  vil	  bli	  avklart	  i	  forbindelse	  med	  detaljplan	  og	  byggesøknad.	  Normalt	  vil	  utbygger	  bli	  pålagt	  å	  
opparbeide	  slik	  voll	  og	  det	  skulle	  ikke	  være	  behov	  for	  en	  egen	  rekkefølgebestemmelse	  i	  
områdeplanen.	  
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FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OPPFYLLING/MASSEDEPONI I 
RINGERIKE KOMMUNE  
 
Arkivsaksnr.: 14/2295  Arkiv: BYG 00/0  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

88/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.08.2014 
140/14 Formannskapet 19.08.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Retningslinjer for fylling/massedeponi (rene masser) i Ringerike kommune vedtas og 
skal tas i bruk fra denne dag. 

2. Disse retningslinjene bør tas inn kommuneplanbestemmelsene for Ringerike. 
 
Sammendrag 
De siste årene har det vært stor pågang for å levere overskuddsmasser i Ringeriksregionen. 
Det er utarbeidet forslag til retningslinjer som sier litt om hvordan kommunen bør håndtere 
slike saker.  
 
Bakgrunn 
I Ringerike har det de siste årene vært stor pågang etter arealer hvor overskuddsmasser fra 
veg- og byggeprosjekter kan anvendes. I de aller fleste tilfellene er det snakk om å bruke 
rene masser for å fylle opp søkk og daler som ligger i tilknytning til eksisterende jorder. 
Dette vil bidra til mer dyrka mark på sikt. Det er også tilfeller hvor det er ønske om å heve 
terrengnivået på eksisterende fulldyrka jord for å redusere risiko for flom, eller for å gjøre 
jordet mer egnet for maskinell drift.  
 
Selv om det har vært en del lokale prosjekter som har gitt overskuddsmasser (Rv7 og mindre 
byggearbeider), så er hovedvekten av masser fra Oslo og omegn. Massene transporteres 
med lastebil over Sollihøgda og til Ringerike. 
 
Plan- og bygningsloven (PBL) åpner for at mindre fyllingsarbeider i visse tilfeller kan utføres 
uten søknad til bygningsmyndigheten. Dersom høyden på fyllinga er mer enn tre meter fra 
det opprinnelige terrengnivået må det i alle tilfeller søkes kommunen om tillatelse. 
Bestemmelsen sier noe om høyden, men sier ingenting om omfanget eller hvor stor fyllinga 
må være før den regnes som vesentlig. Det er opp til kommunen å vurdere i hvert tilfelle om 
tiltaket er å anse som vesentlig terrenginngrep og om det kreves søknad. Antallet m² terreng 
som endres og antall m3 masse er viktige vurderingskriterier. 
 
Det er ønske om at Ringerike vedtar noen retningslinjer for hvordan slike saker skal 
håndteres. Dette vil skape forutsigbarhet både for den som ønsker å sette i gang med slike 
prosjekt, for anleggsbransjen og myndighetene. For kommunen vil det også være enklere og 
gi større muligheter for likebehandling ved å få på plass noen retningslinjer.   
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  Sak 140/14 s. 2 
 

 
Beskrivelse av saken 
De ulike tiltakene hvor det er aktuelt å nytte overskuddsmasser vil som regel enten føre til 
en bedring av eksisterende jorder eller legge til rette for at det etableres nye jorder på sikt. 
Kommunen har sålangt ikke hatt saker hvor det har vært aktuelt å bruke slike masser til å 
heve terrengnivået for andre formål, f.eks. bygge industri eller boliger.  
 
Kommunen har de siste årene hatt en økning i antall nydyrkingssaker (se statistikk for 
nydyrking og omdisponering, vedlagt). Nydyrking er tiltak hvor man har et gjengrodd beite 
eller skog som skal bli til fulldyrka areal. Som nydyrking regnes fulldyrking av udyrka mark. 
Fulldyrking vil si at jorda renskes for stein og stubber i full plogdybde. Ofte må det også 
planeres og grøftes slik at arealet blir egnet til mekanisk jordbruksdrift. Der det er snakk om 
å tilkjøre eksterne masser for å heve terrenget fra det opprinnelige nivået, vil dette være 
tiltak som i utgangspunktet ikke faller inn under nydyrkingsforskriftens virkeområde, og det 
må også vurderes om tiltaket trenger behandling etter bestemmelsene i Plan- og 
bygningsloven. 
 
Det som til nå har vært en utfordringen er hvorvidt tiltaket skal klassifiseres som et mindre 
tiltak eller større tiltak, samt å avgjøre saksbehandlingsform. Når skal det kreves 
reguleringsplan, når skal det kreves byggesak og når kreves det også dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelser? 
 
De ulike saksbehandlingsformene har ulik grad av medvirkning (berørte naboer/gjenboere, 
regionale instanser, andre høringsinstanser). Trolig vil også kommunens muligheter til å 
stille krav til dokumentasjon, vilkår for gjennomføring og ferdigstilling/tilbakeføring være 
forskjellig. Kan garantien for tiltakshaver for at tiltaket kan gjennomføres/fullføres (hvis 
overskuddsmasse-markedet skulle få et stort fall) være annerledes ved reguleringsplan enn 
ved byggesak? 
 
I de sakene som Ringerike har hatt til nå ser vi at det er store forskjeller i den 
jordbruksmessige gevinsten. Vi har eksempler hvor det er snakk om store volum, mens den 
jordbruksmessige gevinsten (altså nytt jordbruksareal) er begrenset. I slike tilfeller har den 
største «gevinsten» gjerne vært at man har blitt kvitt overskuddsmasser fra andre anlegg og 
tiltak. Ringerike har da vurdert at tiltak med store volum og mindre jordbruksmessig gevinst 
vil kreve dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder.  
 
Mindre terrengtiltak 
Alle terrengtiltak som er mindre er i hovedregelen fritatt fra krav til saksbehandling etter 
Plan- og bygningsloven, men de kan likevel være søknadspliktig. F.eks. hvis avstanden til 
nabogrensa er mindre enn 4 meter eller hvis det er forbud i planbestemmelser. 
 
I veiledningsmateriell til byggesaker (Norsk kommunalteknisk forening) fremgår det at 
fyllinger kan fritas søknadsplikt etter PBL § 20-1 dersom det er snakk om mindre fylling og 
høyden utgjør: 
H < 0,5 meter i rekkehusområde 
H < 1,5 meter i tettbygde strøk 
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H < 3,0 meter i spredtbygde strøk 
 
I veiledningslista har man sammenlignet terrenginngrep med om man skulle oppført en 
bygning på samme arealet. Ut ifra en slik tilnærming har man landet på at tiltak kan være 
søknadspliktig ved stort omfang eller størrelse. 70 m² (typisk størrelsen til en stor garasje) er 
angitt som veiledende grense. Gitt 3 meters høyde og et areal på 70 m² snakker vi om 210 
m3.  
 
Større terrengtiltak 
Større tiltak, såkalte vesentlige terrengendringer, er søknadspliktige etter plan- og 
bygningslovens 20-1 c) og eller krever regulering. Når fyllingshøyden er mer enn tre meter 
eller har et omfang på mer enn 500 m² i boligområder og 1000 m² i LNF-områder må den 
sies å være vesentlig og vil være søknadspliktig. 
 
Det må også vurderes om det kreves dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 2.1 
(i enkelte tilfeller også § 5 som omfatter 100 meters belte mot vann og vassdrag). 
 
I de tilfeller hvor det er snakk om et volum på mer enn 10 000 m3 bør det trolig utarbeides 
en reguleringsplansak. Til sammenligning kan det nevnes at mineralloven stiller krav om at 
det skal søkes om driftskonsesjon dersom det skal tas ut masser på mer enn 10 000 m3. 
 
 
Reguleringsplan eller bare byggesak? 
De siste årene har byggesaker i Ringerike hatt meget kort gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid (forutsatt komplette søknader i tråd med gjeldende arealformål). Det tar 
tid å lage en komplett søknad og dersom det kommer nabomerknader og/eller trengs 
politisk behandling, så tar det lengre tid. Selv om selve saksbehandlinga i kommunen er rask 
så skal sakene (i mange tilfeller) oversendes regionale instanser og andre for uttalelse. 
Vanlig høringsfrist for slike saker er 4 uker.  
 
Det er flere instanser som bør uttale seg til tiltaket (gjelder uavhengig av om saken tas som 
byggesak eller reguleringsplansak).  

1) Kulturminner: Buskerud fylkeskommune 
2) Bruk av offentlig veg/aksellastbestemmelser/vedlikehold: Statens vegvesen/Teknisk 

tjeneste i Ringerike kommune 
3) Natur – og miljøverdier: Fylkesmannen i Buskerud 
4) Vannressurser kan bli berørt: NVE Region Sør 
5) Naboer/berørte gjenboere: Det kan bli en «utvidet» nabovarsling, f.eks. langs 

adkomstveien til en fylling 
 
I forbindelse med en byggesøknad/reguleringsplan er det flere tema som må utredes og 
dokumenteres. De mest aktuelle (andre tema kan også være aktuelle): 

- Geoteknikk 
- Biologisk mangfold (naturkvaliteter) 
- Kulturminner 
- Støy og støv 
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Det er ikke mulig å si noe bestemt om saksbehandlingstid enten de går som byggesak eller 
reguleringsplansak. Imidlertid ser vi at saker som ikke er kurante med fordel bør tas som 
reguleringsplansak, dette for at mulighetene for medvirkning (naboer/berørte, regionale 
instanser, politiske utvalg) er større enn i en vanlig byggesak. 
 
De aspektene som tiltakshaver kan være bekymret for er: 

- Kostnader for saksbehandlinga 
- Saksbehandlingstida 

 
To eksempler 
Areal på 9 dekar og et volum på 40 000 kubikkmeter.  

o Gjennomsnittlig høyde (gitt plan flate) blir da 4,4 meter. 
o Antall lastebiler (gitt at de tar 20 kubikk per lass): 2 000 
o Byggesaksgebyr: kr. 56 000,- + ansvarsretter (kr. 1 400,-/foretak) og evt. 

dispensasjon (kr. 5 600,-/dispensasjon) 
o Plansak: minimumsgebyr = kr 82 400,- 

 
Areal på 27 dekar og et volum på 75 000 kubikkmeter.  

o Gjennomsnittlig høyde (gitt plan flate) blir da 2,77 meter. 
o Antall lastebiler (gitt at de tar 20 kubikk per lass): 3 750 
o Byggesaksgebyr: kr. 105 000-,- + ansvarsretter (kr. 1 400,-/foretak) og evt. 

dispensasjon (kr. 5 600,-/dispensasjon) 
o Plansak: minimumsgebyr = kr 82 400,- 

  
Hva gjør andre kommuner? 
 
I Røyken kommune fremgår det i kommuneplanens fellesbestemmelser for bebyggelse og 
anlegg § 5.0.12 om terrenginngrep følgende: 
 
Terrenginngrep eller planering av terreng som avviker med over 1 m i forhold til opprinnelig 
terreng og samlet har en utstrekning på mer enn 500m2, er søknadspliktige. På fyllinger over 
100 m3 er det krav om reguleringsplan som sier noe om omfang, utførelse og 
tidsbegrensning. På eiendom for rekke- eller kjedehus og lignende i tett bebyggelse må 
avviket ikke være mer enn 0,5 m med en utstrekning på 200m2. Alle skjæringer og fyllinger 
skal vises i reguleringsplaner og ved søknad om tillatelse til tiltak, både i plan og snitt. Det 
tillates ikke skjæringer og oppfyllinger på den enkelte tomt/anlegg som overstiger 1 meter 
over/under opprinnelig terreng.  
For større masseuttak/fyllinger kan det kreves kompensasjon for slitasje på offentlig 
infrastruktur.  
 
Fyllinger over 100m3 tillates ikke om den ikke er i tråd med overordnet plan. 
 
I Asker kommune står det følgende i kommuneplanens bestemmelse 31 om massedeponi – 
områder for oppfylling/lagring av masser (pbl. § 11-9, nr. 1, 3 og 8) 
 
Før det tillates oppfylling eller anlegg av deponier med jord- og steinmasser, skal området 
inngå i godkjent reguleringsplan (§ 11-9, nr.1). Reguleringsplanen skal fastsette kvaliteten 
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på tilførte masser. Atkomst til området fra nærmeste riks- eller fylkesvei, skal sikres for 
syklende og gående gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplanen dersom veien brukes som 
skolevei/turvei (§11-9 nr.3). Støyutredninger skal alltid foreligge før reguleringsplan for 
massedeponi kan vedtas (§11-9 nr.8). 
 
I Lier kommune er det i kommuneplanens bestemmelser § 7-5 stilt krav om reguleringsplan 
for vesentlige terrenginngrep (Pbl. § 11-9 nr. 1) og det står følgende:  
 
Det kan ikke gis tillatelse til eller gjennomføres vesentlige terrenginngrep før området inngår 
i reguleringsplan.  
  
Alternative løsninger 
Det er i denne saken aktuelt å ta stilling til hvorvidt kommunen skal ha slike retningslinjer og 
hva som skal være førende for behandling av saker som omhandler fyllinger/massedeponi. 
 
Retningslinjene er utformet på en slik måte at kommunen står fritt til å kunne avvike 
retningslinjene i de tilfeller der det er åpenbare grunner til å gjøre dette.  
 
Det er kun snakk om å lage retningslinjer for hvordan kommunen bør utføre skjønnet og 
ikke hvordan kommunen skal utføre skjønnet. Dersom Hovedkomiteen for miljø- og 
arealforvaltning mener at det ikke skal være slike retningslinjer kan et vedtak lyde slik: 
 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det ikke er nødvendig med 
retningslinjer for fylling/massedeponi (rene masser) i Ringerike kommune.  

 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen er av den oppfatning av at tiltakshaver og kommune vil være tjent med at det 
foreligger retningslinjer som sier noe om når et terrengtiltak er å anse som vesentlig og 
hvilken behandlingsform som normalt kreves. Dette skaper forutsigbarhet for alle parter.  
 
Forslaget til retningslinjer for Ringerike er som følger: 
 
Byggeområder: Terrenginngrep som avviker med mer enn 1,5 meter i forhold til opprinnelig 
terreng eller samlet har et omfang på mer enn 500 m² er i utgangspunktet søknadspliktige 
etter Plan- og bygningsloven. I rekke- eller kjedehus og lignende tett bebyggelse må avviket 
ikke være mer enn 0,5 meter og 500 m² i utstrekning. 
 
LNF-områder: Terrenginngrep som avviker med mer enn 3,0 meter i forhold til opprinnelig 
terreng eller samlet har et omfang på mer enn 1 000 m² er i utgangspunktet søknadspliktige 
etter Plan- og bygningsloven. På fyllinger med volum på mer enn 10 000 m3 er det krav om 
reguleringsplan som sier noe om omfang, utførelse og tidsbegrensning. Alle skjæringer og 
fyllinger skal vises i reguleringsplaner og ved søknad om tillatelse til tiltak, både i plan og 
snitt, og det skal foreligge dokumentasjon på masseberegning. I tillegg skal følgende 
dokumenteres og vurderes: Geoteknikk, biologisk mangfold (naturkvaliteter), kulturminner, 
støy og støv (lista er ikke uttømmende). 
 

    
 

Side 315 av 473



  Sak 140/14 s. 6 
 

For større masseuttak/fyllinger kan det kreves kompensasjon for utbedring/slitasje på 
offentlig infrastruktur, og det kan i plan bli stilt krav i rekkefølgebestemmelser. 
 
Rådmannen vil anbefale at disse retningslinjene vedtas i sin helhet.  
 
 
Vedlegg 

1. Nydyrking og omdisponering i Ringerike kommune, statistikk for 2005-2013 
 
 
Lenker 
 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 31.07.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
saksbehandler: Heidi Skagnæs 
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2 GANGSBEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING 0605_347 
HVERVENMOEN  
 
Arkivsaksnr.: 10/2552  Arkiv: L12   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

86/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.08.2014 
141/14 Formannskapet 19.08.2014 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. 0605_347 Områderegulering for Hvervenmoen vedtas.  
2. De deler av følgende reguleringsplaner som overlappes av ny regulering oppheves: 

- 113-01 Hvervenmoen, sist vedtatt 07.11.94.  
- 181-01 Hvervenmoen vekstområde, vedtatt 24.06.99. 
- 181-02 Hvervenmoen - endret gangsti, vedtatt 03.07.02. 
- 181-04 HV-Plast, vedtatt 30.06.08. 
- 283-01 Sykehusområdet, vedtatt 11.11.08.  
- 357 Hvervenkastet pendlerparkering, vedtatt 13.12.12. 

 
Sammendrag 
Hvervenmoen næringspark er i dag regulert til næring, lett industri og kontor og er delvis 
utbygd iht. gjeldende reguleringsplaner. Foreslått områderegulering for Hvervenmoen 
legger til rette for en høyere utnyttelse av området, og en videre utvikling av Hvervenmoen 
med en blanding av næring, lett industri, kontor og handel med plasskrevende varer og 
møbler, brune- og hvitevarer. Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn våren 2014, 
og det kom inn 8 uttalelser innen fristen. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas slik 
det nå foreligger.  
 
Historikk, tidligere behandlinger og vedtak 
 

Hva Hvor Dato Sak 
Hvervenmoen vekstområde – vedtak om offentlig 
ettersyn 

HMA 13.12.04 191/04 

Brev fra AKA med forslag til ny utvikling av 
Hvervenmoen. 

- 03.09.10 - 

Heldagsmøte med næringsliv, Statens vegvesen, 
Buskerud fylkeskommune, Ringerike utvikling, Ringerike 
kommune 

- 23.09.10 - 

Notat, forslag om justering av de ulike forslagene til 
vedtak i tråd med møtet den 23.09.10 

HMA 
FS 

25.09.10 89/10 
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Prinsippsak Hvervenmoen vekstområde 
 

HMA 
FS 

27.09.10 
26.10.10 

89/10 
150/10 

Oppstart av områderegulering for Hvervenmoen HMA 
 

07.03.11 
 

31/11 
 

Prinsippsak om etablering av sportsbutikk på 
Hvervenkastet 

HMA 05.12.11 138/11 

Fastsetting av planprogram for områderegulering for 
Hvervenmoen 

HMA 
FS 

16.01.12 
17.01.12 

9/12 
19/12 

Oppstart av handels- og byutviklingsanalyse HMA 
FS 

16.01.12 
17.01.12 

10/12 
15/12 

Høring av handels- og byutviklingsanalysen hos 
regionale myndigheter 

 04.09.12-
03.10.12 

 

Møte i planforum  25.09.12  
Vedtak av sak om Handels og byutviklingsanalyse KS 13.12.12 142/12 
1.gangsbehandling av områderegulering for 
Hvervenmoen 

HMA 
FS 

07.10.13 
15.10.13 

108/13 
134/13 

Høring og offentlig ettersyn   07.03.14-
05.05.14 

 

• HMA = Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
• FS = Formannskapet 

 
Ved 1. gangsbehandling i formannskapet 15.10.2013 ble det blant annet vedtatt følgende:  

Dersom planen skal danne hjemmel for en byggesak, må den detaljeres for det 
aktuelle området. Alternativt må det utarbeides en detaljregulering. Detaljeringen 
kan skje før høring og offentlig ettersyn. Det delegeres til rådmannen å sette frist for 
innlevering av detaljeringen.  

 
Dette er bakgrunnen for at det tok nærmere 5 måneder fra formannskapets vedtak, til 
planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. I denne perioden jobba AKA 
AS med å detaljere plankartet nærmere.  
 
Videre vedtok formannskapet:  

Det kan etableres handelsvirksomhet med plasskrevende varer, møbler, brune- og 
hvitevarer. Naturlig tilhørende småvarer skal utgjøre en mindre del av 
forretningen/virksomheten for å motvirke utvikling/bransjeglidning av kjøpesentere 
der detaljhandel inngår. Minimumsarealet på 2000 m2 skal ikke kunne deles opp.  

 
I reguleringsbestemmelsene er plasskrevende handel definert som forretninger som 
forhandler biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer 
og salg fra planteskoler/hagesentre. Det er presisert at med møbler, brune- og hvitevarer 
menes varer som regnes som arealkrevende og transportskapende. Videre er det gitt 
bestemmelse om at handelslokaler ikke kan deles opp i mindre enheter enn 2000 m2.  
 
Beskrivelse av saken 
Planforslaget 
Planforslaget som foreligger til behandling består av:  
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- Plankart i målestokk 1:2000, merket 2. gangsbehandling.   
- Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 04.08.2014.  
- Planbeskrivelse, datert 06.03.14. 

o Tilleggsnotat med endringsforslagene og illustrasjonsplaner, datert 
11.07.14.  

 
Planområdet består av en rekke private og offentlige eiendommer. AKA AS er største 
grunneier i planområdet.  
 
Endringer etter 1. gangsbehandling 
I vedlegg 5 er endringene som er gjort etter offentlig ettersyn nærmere beskrevet.  
De viktigste endringene er:  

• Viltkorridor: Det er lagt inn byggegrense i grensen mot viltkorridoren, samt 
bestemmelser om at eksisterende vegetasjon i størst mulig grad skal ivaretas.  

• Kulturminner er vist på plankartet, og i bestemmelsene står det at disse kan fjernes.  
• Det er tatt inn bestemmelse om belysningsplan. 
• Endret vegbredde og det er i kartet avsatt arealer langs fortau til snøopplag. 
• Avmerket busstopp med stans i gata og avmerket kollektivholdeplass som er en 

venteplass for buss. 
• Krav om utomhusplan. 

 
I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget, og for å 
imøtekomme høringsuttalelsene.  

Høringsuttalelser  
Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn i perioden 07.03.2014-05.05.2014. Det kom 
inn totalt 8 uttalelser. Disse følger som vedlegg 6. Halvorsen & Reine AS har oppsummert og 
kommentert uttalelsene på vegne av AKA AS, se vedlegg 4. Det er ikke fremmet innsigelser, 
og kommunestyret kan dermed vedta planen. 
 
Forholdet til overordnede planer 
Videre følger en kort gjennomgang av forholdet til overordna planer og retningslinjer. For en 
mer grundig gjennomgang av dette, se saksframlegg ved 1. gangsbehandling (vedlegg 11) og 
planbeskrivelsen (vedlegg 3).  
 
Reguleringsplaner 
Deler av planområdet er regulert i følgende gjeldende reguleringsplaner.  

- 113-01 Hvervenmoen, sist vedtatt 07.11.94.  
- 181-01 Hvervenmoen vekstområde, vedtatt 24.06.99. 
- 181-02 Hvervenmoen - endret gangsti, vedtatt 03.07.02. 
- 181-04 HV-Plast, vedtatt 30.06.08. 
- 283-01 Sykehusområdet, vedtatt 11.11.08.  
- 357 Hvervenkastet pendlerparkering, vedtatt 13.12.12.  

 
Grønn plakat (vedtatt 30.11.00) 
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I ”Grønn plakat for Hønefoss” er Hvervenmoen angitt som område med "stor" og "meget 
stor" verdi. Bakgrunnen for dette er at Hvervenmoen har vært et skogsområde nær byen, og 
at dette ikke var utbygd som i dag da registreringene ble gjort.  
 
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.” 
 
Kommuneplanen 
Hvervenmoen er i gjeldende kommuneplan for Ringerike vedtatt 30.08.07, i hovedsak avsatt 
til "erverv" (forretning, kontor, lager, industri). Deler av området er avsatt til "offentlig 
bygning" og "bygning med særskilt allmennyttig formål". En mindre del av planområdet i 
sørøst mot E16 er avsatt til landbruks-, natur og friluftsformål. Planforslaget er altså i 
hovedsak i tråd med kommuneplanen.  
 
Forskrift om rikspolitisk bestemmelse (RPB) for kjøpesentre 
RPB for kjøpesentre gjelder for all lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner. 
Kjøpesentre kan kun etableres eller utvides i samsvar med retningslinjer i godkjente 
regionale planer.  
 
Fylkesdelplan for handel- service og senterstruktur i Buskerud, vedtatt 17.09.03 
RPB for kjøpesentre fastsetter med juridisk bindende virkning at godkjent fylkesdelplan skal 
legges til grunn for kommunens planlegging og behandling av søknader om etablering eller 
utvidelse av større kjøpesentre. Fylkesdelplanen gir en del føringer når det gjelder 
lokalisering av handel. 
 
Kommunedelplan E16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen 
Ved varsel om oppstart av planarbeidet i 2011 fremmet Jernbaneverket innsigelse til planen 
for Hvervenmoen (se vedlegg 7). Begrunnelsen for dette var at utbyggingen kan komme i 
konflikt med ny Ringeriksbane. Jernbaneverket trakk innsigelsen i brev datert 28.08.2011, da 
det ikke er mulig å fremme innsigelse til oppstart av planarbeid (se vedlegg 8). 
Jernbaneverket bemerket at de ikke kunne utelukke innsigelse seinere i planprosessen. 
Jernbaneverket ga ingen uttalelse da planen var på høring og offentlig ettersyn våren 2014.  
 
Kommunedelplan for E16 Skaret-Hønefoss er under arbeid. Planen har vært på høring og 
det er kommet en rekke innsigelser. Kommunen har uttalt seg til kommunedelplanen og 
avgjørelser om trase skal nå samordnes med planlegging av Ringeriksbanen. Avklaringer på 
trasevalg i de to store samferdselsprosjektene er ventet utpå høsten 2014. Ringerike 
kommune sendte en orientering til bl.a. Jernbaneverket om planer som er på gang i de 
aktuelle områdene for banen. Og selv om ikke Jernbaneverket har uttalt seg i 
høringsperioden for Hvervenmoen, så har kommunen i ettertid fått en e-post som ber om at 
også denne planen utsettes i påvente av Jernbaneverkets egne arealvurderinger for 
Ringeriksbanen som skal være klare i oktober 2014 (se vedlegg 9). Men i dette området har 
kommuneplanen avsatt arealene til utbyggingsformål og det er vedtatte reguleringsplaner 
som det bygges etter i dag. Dermed må det uansett gjøres nye reguleringer i det aktuelle 
området, dersom Ringeriksbanen skulle være i konflikt med den til enhver tids gjeldende 
regulering. 
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Juridiske forhold  
Plan- og bygningsloven 
Iht. plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. Saken 
behandles først i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet. 
 
Naturmangfoldloven 
De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av områderegulering for 
Hvervenmoen. Forholdet til naturmangfoldloven framgår av planbeskrivelsens kapittel 8.7 
(se vedlegg 3).  
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Økonomiske forhold 
Planen fremmes som en områderegulering, som er en kommunal plantype. Det vil si at 
kommunen ikke kan ta saksbehandlingsgebyr for planen.  

 
Det legges opp til at Ringerike kommune skal overta det interne vegnettet. Dette vil bli 
behandla nærmere gjennom en utbyggingsavtale.  
 
Rådmannens vurdering 

Innkomne merknader 
Rådmannen har hatt en tett dialog med AKA AS og Halvorsen & Reine gjennom 
planprosessen.  Det vises til vedlegg 4 med oppsummering og vurdering av innkomne 
merknader.  
 
Detaljeringsgrad 
Ved 1. gangsbehandling vedtok formannskapet at for å unngå krav om detaljregulering 
måtte byggeområdene detaljeres nærmere. Det har vært jobbet mye med dette etter 1. 
gangsbehandling, både når det gjelder detaljering på plankart og utforming av 
bestemmelser. Det er formulert bestemmelser om størrelse på handelslokaler, arkitektonisk 
kvalitet, høyder, utnyttelse, takform, utendørs lagring, vegetasjonsskjerm, grøntområder 
m.m. For området BK3 er det krav om detaljregulering.  
 
Rådmannen anser at forslaget som nå foreligger gir et tilstrekkelig grunnlag for å behandle 
byggesaker, selv om planen gjerne kunne vært ytterligere detaljert.  
 

Samlet vurdering 
Etter en lang og til dels krevende prosess er det nå et gjennomarbeidet og nøye vurdert 
planforslag som legges fram.  
Forholdet til en framtidig Ringeriksbane i dette området kan ikke, slik rådmannen ser det, 
medvirke til utsettelse av denne reguleringen, da det allerede er vedtatt gjeldende 
reguleringsformål for utbygging her. Uansett hvor Ringeriksbanen vil komme må banetrase 
og stasjonsområde avklares i nye arealplaner.  
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas.  
 
Vedlegg 

1. Plankart, merket 2. gangsbehandling.   
2. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 04.08.2014. 
3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 06.03.2014. 
4. Sammendrag av innkomne merknader etter høring med rådmannens kommentarer.  
5. Notat med beskrivelse av endringer etter offentlig ettersyn og illustrasjonsplaner, 

datert 11.07.2014.  
6. Uttalelser ved høring og offentlig ettersyn* 

a. Thermo Bygg 
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b. Riksantikvaren og Buskerud fylkeskommune 
c. Landbrukskontoret 
d. Statens vegvesen  
e. Landbrukskontoret for Ringerike og Hole 
f. Fylkesmannen i Buskerud 
g. Statsbygg 
h. Helge R Olsen Eiendom Hønefoss AS 

7. Brev fra Jernbaneverket, datert 04.05.2011, innsigelse til oppstart* 
8. Brev fra Jernbaneverket datert 29.02.2011, tilbaketrekking av innsigelse* 
9. E-postutveksling mellom Jernbaneverket og Ringerike kommune 2014* 
10. Saksprotokoll 1. gangsbehandling i formannskapet 15.10.13, sak 134/13* 
11. Saksframlegg 1. gangsbehandling i formannskapet 15.10.13, sak 134/13* 

 
Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 
Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 04.08.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Heidi Skagnæs 
saksbehandlere: Grethe Tollefsen og Guro Skinnes 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
0605_347 Områderegulering for Hvervenmoen  

 
Utarbeidet av Halvorsen og Reine AS 04.07.14  
Revidert av Ringerike kommune 04.08.14 
 
1.gangs behandling i formannskapet 15.10.13, sak 134/13 
Høring og offentlig ettersyn 10.03-05.05.2014. 
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 
Formannskapet  DATO, sak SAKNR 
Vedtatt av Kommunestyret DATO, sak SAKNR 
 
 
Endringsliste: 
Nr  endring  dato  sign 
01    
    

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål (pbl. § 12-5): 
 
       Feltnavn: 

1. Bebyggelse og anlegg   
Forretninger            BF1, BF2                                                
Forretning/kontor/industri                          BKB1, BKB2, BKB3 
Kontor       BK1, BK2, BK3 
Kontor/Industri      BKI 

 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

Veg       o_SV1-6 og SV7 
Fortau      SF1-5 
Gang-/sykkelveg     SGS1-5 
Annen veggrunn-tekniske anlegg   
Annen veggrunn-grøntareal 
Holdeplass/plattform    SH1-2 
Kollektivholdeplass    SKH1-2 
Parkeringsplasser (på grunnen)   SPP1-6 

   
3. Grønnstruktur  

Vegetasjonsskjerm     GV1, GV2, GV3 
Grønnstruktur      G1, G2 
 

Hensynssoner og bestemmelsesområder 
a.1) Sikringssoner, frisikt       H140_1-4 
c)Sone med angitte særlige hensyn, bevaring naturmiljø, viltkorridor  H560_1 
Bestemmelsesområde – automatisk fredete kulturminner    #1-5 
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§ 0. Fellesbestemmelser 
1. Byggegrenser 

            Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet.  
Byggegrenser sammenfaller med formålsgrenser der annet ikke er angitt. 
 
Det tillates etablering av vei, avfallsløsninger, parkering, gjerder etc. ut over 
byggegrensene. 
 
Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng 
slik at unødvendig terrenginngrep unngås. Eventuelle murer skal ha en tiltalende og 
god utforming. Gjerde og hekker skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, 
vegkryss, vedlikehold av veier osv.  
 

2. Takform 
Bygninger kan ha valgfri takform, også flatt.  
Takene på forretningsbygg/industribygg skal utformes med god arkitektonisk kvalitet. 
 

3. Materialbruk 
            Ny bebyggelse skal ha god form og materialbruk.  
 

4. Universell utforming 
Det skal sikres god tilgjengelighet i uteområdene for hele befolkningen, herunder 
bevegelses-, orienterings- og miljøhemmende, så langt det terrengmessig lar seg gjøre. 
Ved nyplanting skal det kun nyttes vekster med lite allergifremkallende pollenutslipp. 

 
5. Støynivå 

Støynivå i ny arealbruk skal tilfredsstille grenseverdiene gitt i ”Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging” (MD T-1442). 
 

6. Tekniske anlegg 
Ny bebyggelse skal tilknyttes felles vann- og avløpsanlegg. Alle typer kabler skal 
legges under bakken. Åpne tekniske anlegg kan integreres i bygningsmassen.  
 
Frittstående tekniske anlegg tillates utover byggegrenser men innenfor 
maksimalhøyder. Det tillates plassering av trafo, fordrøyningsmagasin, eller andre 
nødvendige tekniske anlegg innenfor byggeformål.  

 
Tekniske installasjoner som heishus, sjakter, ventilasjon og lignende kan overskride 
maksimum tillatt gesims-/mønehøyder med 2 m. 
 

7. Utbyggingsavtale  
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning 
av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis 
igangsettingstillatelse for disse anleggene. 
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8. Forurensningsloven 
Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal ansvarlig 
myndighet varsles, jf. forurensningsloven § 7. 

 
9. Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeidet fremkommer automatisk fredete kulturminner, må 
arbeidet straks stanses og ansvarlig myndighet varsles, jf. kulturminneloven § 8.2. 

 
10. Parkering 

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunale parkeringsbestemmelser.  
Det skal settes av plass til ladestasjon for el-bil i forbindelse med formål forretning.  
 

11. Fotgjengerfelt og avkjørsler 
Fotgjengerfelt og avkjørsler er vist på plankartet. Plassering av disse er veiledende og 
kan tilpasses.  
 

12. Utendørs lagring 
Plass avsatt til eventuell utendørs lagring skal omsøkes ved søknad om tillatelse til 
tiltak. Utendørs lagring skal skjermes.  

 
13. Utvendig belysning 

Utvendig belysning skal være blendfri og plassering omsøkes ved tillatelse til tiltak. 
 

14. Eksisterende vegetasjon 
Eksisterende furutrær som ikke berøres av tiltak skal i størst mulig grad bevares.  
 

15. Fjernvarme 
Bygninger inne på området skal knyttes opp mot fjernvarmeanlegg.  
 

§ 1. Bebyggelse og anlegg  

§ 1.0 Bebyggelse og anlegg – felles bestemmelser 
1. Definisjon handel 
Med plasskrevende handel menes forretninger som forhandler biler og motorkjøretøyer, 
landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre. 
Med møbler, brunevarer og hvitevarer menes varer som regnes som arealkrevende og 
transportskapende.    
 
2. Definisjon lettere industri 
Med lettere industri menes virksomheter som ikke medfører miljøulemper i form av støy, 
forurensning, rystelser eller lignende, og som kan tilpasses områdets karakter som blandet 
kontor- og handelsområde. 
 
§ 1.1 Bebyggelse og anlegg – forretninger (BF1-2)  
1. Formål 
Områdene BF1 og BF2 kan nyttes til plasskrevende handel og handel med møbler, hvite- og 
brunevarer.  
   
2. Gangforbindelser 
For BF2 skal det tilrettelegges for gangforbindelse langsmed inngangsfasaden på planlagt 
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bebyggelse. For BF1 skal det tilrettelegges for fortau fra regulert fotgjengerovergang og 
langsmed inngangsfasaden.  

 
3. Bygningstype 
Innenfor BF1 og BF2 tillates ikke handelslokaler som er mindre enn 2000 m2 BRA pr enhet. 
Disse kan ikke deles opp i mindre enheter. 
    
4. Utnyttingsgrad 
Maksimalt tillatt prosent bebygd areal er 100 % BYA.  
 
5. Byggehøyder 
Maksimale gesims-/mønehøyder er 10 meter over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå 
rundt bygningen.  
 
6. Byggetrinn 
Det tillates oppdeling av ulike byggetrinn innenfor BF1 og BF2. 

§ 1.2 Bebyggelse og anlegg – forretning/kontor/industri (BKB1-3) 
1. Formål 
Områdene BKB1-3 kan nyttes til kontor, lettere industri, plasskrevende handel og handel med 
møbler, eller hvite og brunevarer.  
   
2. Bygningstype 
Innenfor BKB1-3 tillates ikke handelslokaler som er mindre enn 2000 m2 BRA pr enhet. 
Disse kan ikke deles opp i mindre enheter. 
    
3. Utnyttingsgrad 
Maksimalt tillatt prosent bebygd areal er 75 % BYA.  
 
4. Byggehøyder 
Maksimale gesims-/mønehøyder er 10 meter over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå 
rundt bygningen for handels-, lager- og industribygg og maksimalt kote + 142 for kontor.  

§ 1.3 Bebyggelse og anlegg – kontor (BK1-3)  
1. Formål 
Områdene BK1-3 kan nyttes til kontor. Det er knyttet plankrav til BK3.  
 
2. Bygningstype 
Byggene skal være av høy arkitektonisk kvalitet.  
    
3. Utnyttingsgrad 
Maksimalt tillatt prosent bebygd areal er 45 % BYA.  
Parkering på terreng medregnes ikke i % BYA. 
 
4. Byggehøyder 
Maksimale møne-/gesimshøyder er kote + 142 for kontor.  

§ 1.4 Bebyggelse og anlegg – kontor/industri (BKI) 
1. Formål 
Området BKI kan nyttes til kontor og lettere industri. 
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2. Utnyttingsgrad 
Maksimalt tillatt prosent bebygd areal er 70 % BYA.  
 
3. Byggehøyder 
Maksimale møne-/gesimshøyder er 15 meter over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå 
rundt bygningen.   
 
 
§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 
§ 2.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – veg (o_SV1-6 og SV7) 
1. Formål 
Områdene o_SV1-6 og SV7 kan nyttes til veg. Områdene SV1-6 er offentlige.  

o_SV 1: Europavei (E16).     

o_SV 2: Europavei (av og påkjøring til E16).  

o_SV 3: Fylkesvei og Europavei (fra Osloveien med rundkjøring og Hvervenkastet E16). 

o_SV 4: Kommunal vei, Hvervenmoveien. 

o_SV 5: Kommunal vei, Kartverksveien. 

o_SV 6: Kommunal vei, fortsettelse av Hvervenmoveien. 

SV 7: Privat avkjørsel.  

 
2. Opparbeiding 
o_SV1 (eksisterende E16) og o_SV2 (avkjøring til Hvervenmoveien) er etablert.  
o_SV4 er delvis etablert. Resterende oppgraderes etappevis.  
 
Inntegnet veitrasé skal være iht. prinsipper angitt på plankart. Mindre justeringer kan gjøres 
ved søknad om tiltak.  
 
§ 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Kollektivholdeplass (SKH1-2) 
Det skal etableres to busstopp i gate langs Hvervenmoveien, SKH1 og SKH2.  
I tillegg etableres en reguleringsholdeplass i SKH1. SKH2 er en eksisterende holdeplass. 
 
§2.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Parkeringsplasser (SPP1-6) 
Areal avsettes til parkeringsplasser på terreng. Avkjørsel skal være iht. prinsipper angitt på 
plankart. Justeringer kan gjøres ved søknad om tiltak.  
 
§ 3. Grønnstruktur  
 
§ 3.1 Vegetasjonsskjerm 
Områdene GV1-3 skal ha funksjon som skjermbelte mot vegen, og eksisterende vegetasjon i 
områdene skal i størst mulig grad bevares.  
Inngrep i dette området skal avklares med kommunen.  
 
§3.2 Grønnstruktur 
Område G1 nyttes til grønnstruktur og kan beplantes med stedegen vegetasjon. Det skal 
tilstrebes å la noe eksisterende vegetasjon stå.  
Eksisterende vegetasjon i G2 skal i størst mulig grad beholdes.  
 
  

Side 330 av 473



 6 av 7

§ 4. Hensynssoner og bestemmelsesområder 
 
§ 4.1  Sikringssoner, frisikt (H140_1-4) 
I frisiktsone skal terrenget holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander slik at disse 
ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. 
 
§ 4.2  Sone med angitte særlige hensyn – bevaring naturmiljø, viltkorridor (H560_1) 
Inngjerding eller bygging som hindrer ferdsel for vilt kan ikke skje i eksisterende angitt 
viltkorridor. Det skal tilstrebes å bevare vegetasjonen i området.   
 
§ 4.3 Bestemmelsesområde – automatisk fredete kulturminner (#1-5) 
Automatisk fredete kulturminner i konflikt med tiltaket i planområdet, fem kullgroper, for 
bestemmelsesområde #1-133088, #2-133089, #3-133090, #4-133092 og #5-146689 kan 
fjernes uten vilkår om arkeologisk utgravning.  
 
 

 § 5. Rekkefølgebestemmelser 
 
1. Utbyggingstrinn 
Gjennomføring av trinn 1 og 2 knyttes til utbygging av BF1, BK1, BK2, BKB1, BKB2 og 
BKB3.  
• Trinn 1: Det kan bygges maksimum 100 kontorarbeidsplasser og 6500 kvm BRA (ikke 

medregnet parkering eller tenkte plan per 3 m for høye bygg) plasskrevende handel uten 
krav til tiltak på tilliggende vegnett.  

• Trinn 2: Det kan bygges 31000 kvm BRA (ikke medregnet parkering eller tenkte plan per 
3 m for høye bygg) hvorav 15000 kvm BRA kan være plasskrevende handel.  
Trinn 2 utløser følgende tiltak på vei: 
- To felt fra rundkjøring til Hvervenmoen o_SV2 og ut i påkjøringsrampe til E16. 
- To felt ut av Hvervenkastet mot Osloveien o_SV3.  
Tiltak på vei forutsetter at E16 mot Hønefoss blir liggende som i dag. Hvis E16 endrer 
trasé, skal det ved tillatelse til tiltak ved trinn 2 dokumenteres at veinettets kapasitet er 
tilstrekkelig. Det gis ikke igangsettingstillatelse før dokumentasjonskrav er tilfredsstilt. 

• Trinn 3: Utvikling av resterende område. Før dette må det utarbeides ny trafikkanalyse 
som skal vurdere kapasitet, belastning på eksisterende vegnett med krav til eventuelle 
tiltak før full utbygging. Viser trafikkanalysen at veinettets kapasitet ikke er tilstrekkelig, 
kan kommunen kreve detaljregulering.  

 
2. Plankrav 
For område BK3 må det utarbeides detaljreguleringsplan før søknad om tiltak.  
 
3. Brannvann 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 
brannvannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav. 
 
4. Infrastruktur 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før følgende anlegg er i samsvar med det 
som er beskrevet i reguleringsbestemmelsene og godkjent av kommunen:  
vei, felles belysningsplan for vei, fortau og gangvei og hovedvannledning for vann og avløp. 
Infrastruktur kan bygges etappevis. 
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5. VA og overvann 
Før utbygging av BF2, BK3 og BKB 3 må hovedvannledning for vann og avløp flyttes. I 
forbindelse med rammesøknad av tiltaket som berører hovedvannledning må det leveres inn 
en overordnet plan for VA og overvann.  
 
Før rammetillatelse gis, skal plan for overvannshåndtering være godkjent av kommunen.  
 
6. Omdisponering av matjordslag 
Før søknad om igangsetting av tiltak skal det vurderes og redegjøres for en omdisponering av 
matjordslaget. 
 
7.  Miljøoppfølgingsplan 
Det skal leveres en miljøoppfølgingsplan samtidig med søknad om igangsetting. 
Miljøoppfølgingsplanen skal godkjennes av kommunen og skal bl.a.  

1. Redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av 
trafikksikkerhetstiltak. 

2. Redegjøre for hvordan støy og støvplager kan forebygges i anleggsperioden. 
3. Redegjøre for håndtering av overvann, lensevann og miljøfarlige kjemikalier i 

anleggsperioden.  
4. Beskrive hvordan vegetasjon som skal bevares kan beskyttes. 
5. Det skal utnevnes en fast kontaktperson på byggeplassen som kan gi informasjon 

om byggeforløp og avklare eventuelle klager.  
 
§ 6. Dokumentasjonskrav 
 

1. Utomhusplan 
Ved utbygging av området, kreves utarbeidet utomhusplan i 1:500. Planen skal vise 
løsning av husplassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 
0.5 meter, utnyttelse av ubebygd areal, terrengbehandling med høydeangivelser, 
parkeringskrav samt adkomstforhold. Utomhusplanen skal også vise adkomst fra øvrig 
gangnettverk. Utomhusplanen skal vedlegges byggesøknad og godkjennes av 
kommunen før det gis tillatelse til igangsetting for bygging av bygninger og anlegg.  

 
2. Etablering av forretningsarealer 

Ved søknad om tillatelse til tiltak for forretning, må det dokumenteres at handel som 
skal etableres ikke konkurrerer med annen detaljhandel innenfor bykjernen. 
 

3. Etablering av veier 
Før det gis tillatelse til igangsetting av tiltak på o_SV2 og o_SV 3, skal det foreligge 
en teknisk plan, godkjent av Statens vegvesen.  
 

4. Etablering av gangforbindelser 
I forbindelse med søknad om tiltak av fortau, gangveier, fotgjengeroverganger og 
gangforbindelser fra kollektivholdeplass, skal trafikksikkerhet dokumenteres.  
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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 
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E-post: lian@heras.no 
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/industri 
- Kontor/industri 
- Kontor 

• Samferdselsanlegg	  og	  annen	  teknisk	  infrastruktur:	  	  
- Offentlig vei 
- Gang- og sykkelveg 
- Privatveg 
- Annen veggrunn 
- Fortau 
- Kollektivholdeplass 
- Parkeringsareal på terreng 

• Grønnstruktur  
- Vegetasjonsskjerm 
- Grønnstruktur 

Avbøtende tiltak er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene så langt som mulig.  

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 
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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. 

Konsekvenser for trafikk er vurdert i forhold til utbyggingstrinn ettersom mye vil endre seg etter 
hvert: 

• Trinn 0a: Det kan bygges maksimum 100 kontorarbeidsplasser og 6500 kvm BRA (ikke 
medregnet parkering eller plan per 3 m for høye bygg)plasskrevende handel uten krav til 
tiltak på tilliggende vegnett.  

• Trinn 1: Det kan bygges ut 31000 kvm BRA (ikke medregnet parkering eller plan per 3 m for 
høye bygg) hvorav 15000 kvm kan være plasskrevende handel. Trinn 1 utløser følgende tiltak 
på vei: 
- To felt fra rundkjøring til Hvervenmoen O_V2 og ut i påkjøringsrampe til E16. 
- To felt ut av Hvervenkastet mot Osloveien O_V3.  
Tiltak på vei forutsetter at E16 mot Hønefoss blir liggende som i dag. Hvis E16 endrer trasé, 
skal det ved tillatelse til tiltak ved trinn 1 dokumenteres at veinettets kapasitet er tilstrekkelig. 
Det gis ikke brukstillatelse før dokumentasjonskrav er tilfredsstilt. 

• Trinn 2: Utvikling av resterende område. Før dette må det utarbeides ny trafikkanalyse som 
skal vurdere kapasitet, belastning på eksisterende vegnett med krav til eventuelle tiltak før 
full utbygging. Viser trafikkanalysen at veinettets kapasitet ikke er tilstrekkelig, kan 
kommunen kreve detaljregulering.  

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: 
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• Landskapsmessig mangfold og landskapsbilde 
• Biologisk mangfold 

Tiltaket vurderes å ha ubetydelig konsekvens i forhold til naturmangfold og landskapsbilde 
sammenlignet med 0-alternativet.  

 
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: 
- Trinn 0a: Det kan bygges maksimum 100 kontorarbeidsplasser og 6500 kvm BRA (ikke 

medregnet parkering eller plan per 3 m for høye bygg)plasskrevende handel uten krav til 
tiltak på tilliggende vegnett.  

- Trinn 1: Det kan bygges ut 31000 kvm BRA (ikke medregnet parkering eller plan per 3 m 
for høye bygg) hvorav 15000 kvm kan være plasskrevende handel. Trinn 1 utløser 
følgende tiltak på vei: 

- To felt fra rundkjøring til Hvervenmoen O_V2 og ut i påkjøringsrampe til E16. 
- To felt ut av Hvervenkastet mot Osloveien O_V3.  
- Tiltak på vei forutsetter at E16 mot Hønefoss blir liggende som i dag. Hvis E16 endrer 

trasé, skal det ved tillatelse til tiltak ved trinn 1 dokumenteres at veinettets kapasitet er 
tilstrekkelig. Det gis ikke brukstillatelse før dokumentasjonskrav er tilfredsstilt. 
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- Trinn 2: Utvikling av resterende område. Før dette må det utarbeides ny trafikkanalyse 
som skal vurdere kapasitet, belastning på eksisterende vegnett med krav til eventuelle 
tiltak før full utbygging. Viser trafikkanalysen at veinettets kapasitet ikke er tilstrekkelig, 
kan kommunen kreve detaljregulering.  

• 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. 

• 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 
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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 
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. 
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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. 
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.  
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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 
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 
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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 
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.  
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Kilde: Østlandsforskning, 2004 

  

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	  %	  
økning	  fra	  2000-‐
2010	  
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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.  

Side 357 av 473



Halvorsen & Reine AS for 

AKA AS  Hvervenmoen Næringspark 

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	  

26	  

 
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.  
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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 100 % BYA for forretning, 75 % BYA for 
forretning/kontor/industri og 45 % 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:  
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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 
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). 
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Statens Vegvesen skal ha KVU-rapporten ferdig til utgangen av 2014. 
 

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) (OBS – veiløsning inne på området og bygg 
med grønt tak er endret) 

 

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. Fortau internt på området 
Det er lagt opp til et internt gangnettverk 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/gangnettverk 
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.  
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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 
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 
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o Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss, Asplan Viak 
o Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune, gjeldende plan 
o SSB`s befolkningsregister på grunnkretsnivå 
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.  
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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 
 
”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) 
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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)” 

 
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.  
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 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 
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: 
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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.  
 
“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.  
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Figur 22: Illustrasjon av hovedgrep i Hønefoss (Kilde: Asplan Viak AS) 

”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 
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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? 
 
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 
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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? 
 
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 
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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. 
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 
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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 
etablering av 
kontorarealer. 
Området har i dag 
tiltrukket seg både 
statlige, regionale og 
lokale aktører. 

Ringvirkning  (+) området trekker  
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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 
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. 
 

Side 383 av 473



Halvorsen & Reine AS for 

AKA AS  Hvervenmoen Næringspark 

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	  

52	  

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.  

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 
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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   Planforslaget 
er i tråd med 
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Asplan viaks 
analyse* 

Asplan sin 
analyse hva 
gjelder 
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 
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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 
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mot ønske om 
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 
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breddeutvidelse intern veg, etablering av 2 nye rundkjøringer ved interne 
kryss samt opparbeidelse av 2 nye bussholdeplasser. 

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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Alternativ l Løsning tiltak Kapasitetsutnyttelse Kapasitetsutnyttelse 
kryss nord for E1 6 kryss sør for E16, 

kryss med 
Hvervenmoen 

1 Dagens situasj on med ingen 0,68 (morgen)- ok 0,97 (morgen) -
trafikk beregnet med overbelastet 
grunnlag i trafikktall fra 0,79 (ettermiddag)- ok 
2009 og med beregnet 0,84 (ettermiddag) 
trafikk fra etter venstresving fra nord. -
utbygging fra 2009 
(2012 nivå) og nye 

overbelastet 

boliger fra 
Krak stad marka 

2 T rafikk 2012 med Ingen 0,72 (morgen) - ok 1,0 (morgen) -
utbygging etter overbelastet 
gjeldene regulering, 
alternativ O 0,84 (ettermiddag) - på 1,07 (ettermiddag)-

grensen Overbelastet 

~ Filterfelt ut fra 0,88 (ettermiddag)-
Hvervenmoen overbelastet 

3.1 Trafikk 2012 med Ingen 0,85 (ettermiddag) - på 
utbygging etter etappe grensen 
1 

Filterfelt ut fra 0,79 (ettermiddag)- ok 
Hvervenmoen 

2 felt i 0,62 (ettermiddag) - ok 
Osloveien mot 
Hønefoss og å 
endre feltbruk 
fra Hønefoss 

4 Trafikk 2030 med Filterfelt ut fra 1, 03 (ettermiddag) -
utbygging etter Hvervenmoen overbelastet 
gjeldene regulering, 

rs- alternativ O 
Filterfelt ut fra 0,73 (ettermiddag) - ok 
Hvervenmoen 
og 2 felt mot 
nord. 

~ 2 felt ut av 0,85 (ettermiddag) - på 
rundkjøringen grensen 
retning 
Hønefoss 

7 Trafikk 2030 med Filterfelt ut fra 0,90 fra nord og 0,88 fra 

ra- utbygging etter, Hvervenmoen Hvervenmoen 
etappe 1 Filterfelt ut fra 0,90 fra nord og 0,44 fra 

Hvervenmoen Hvervenmoen 
og 2 felt mot 

rg- nord. 
4 felt over E16 0,64 - ok 
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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 

Side 408 av 473



Halvorsen & Reine AS for 

AKA AS  Hvervenmoen Næringspark 

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	  

77	  

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 
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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: 
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Tiltakets konsekvenser for eksisterende vann- og avløpsnett må utredes, sammen med 
forventet behov for energibruk, og muligheter for etablering av anlegg for alternative 
energikilder.  

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 
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omkringliggende 
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. 

Side 421 av 473



Halvorsen & Reine AS for 

AKA AS  Hvervenmoen Næringspark 

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	  

90	  

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 tilgjengelig gangnettverk 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. 

Side 442 av 473



Halvorsen & Reine AS for 

AKA AS  Hvervenmoen Næringspark 

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	  

111	  

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 
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tilstrekkelig, slik at det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative 
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 

Side 445 av 473



Halvorsen & Reine AS for 

AKA AS  Hvervenmoen Næringspark 

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	  

114	  

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. 

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 

     

 

Side 450 av 473



Halvorsen & Reine AS for 

AKA AS  Hvervenmoen Næringspark 

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	  

119	  

• 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) 
 
 

 

Side 452 av 473



Halvorsen & Reine AS for 

AKA AS  Hvervenmoen Næringspark 

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	  

121	  

 
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. 
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3.2 Naturrisiko 

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 
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(+) 

Trafikk Etappe 1 Middels verdi 
(negativ) 

Lite negativt 
omfang (-) 

Liten negativ 
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 
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med på å frigjøre areal i sentrum som kan nyttes til detaljvarehandel eller arbeidsintensiv 
virksomhet.  

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. 
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o Det må beregnet støyskjermingstiltak på nye kontorbygg, for å skjerme mot 
støybelastning fra E16. 

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.  
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[Skriv inn tekst] 
 

Sammendrag av innkomne merknader etter høring av plan for Hvervenmoen 
 
  Det har kommet inn følgende merknader: 
 

1. ThermoBYGG AS, 04.05.2014 
2. Buskerud fylkeskommune 05.05.2014 
3. Riksantikvaren, Buskerud fylkeskommune 05.05.2014 
4. Statens vegvesen, 05.05.2014 
5. Ringerike kommune, Landbrukskontoret 05-.05.2014 
6. Fylkesmannen i Buskerud, 06.05.2014 
7. Statsbygg, 06.05.2014 
8. Nord Reg, 09.05.2014 

 
 
1. Sammendrag innspill ThermoBYGG AS 

 
På kartet ser det ut til at veien skal utvides på østsiden mot vår eiendom, Hvervenmoveien 
45/Hverven Atrium. Det ser ut til at det går utover parkeringsplassen. Dersom vegbredden 
skal utvides forventer vi at det skjer på den andre siden, der det bare er å flytte gangveien.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Innspill imøtekommes. Veien skal utvides på begge sider. Gangveien fjernes mot 
ThermoBYGG sin parkeringsplass. Det antas å være tilstrekkelig med fortau på den andre 
siden av veien.  
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller 
 
 
 

2. Sammendrag innspill Buskerud Fylkeskommune 
 
 
 
Fylkeskommunen vektlegger at planen vil få positive konsekvenser for handels- og 
næringslivet i Hønefoss.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Innspill imøtekommes.  
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller 
 
 
 

3. Sammendrag innspill Riksantikvaren 
 
Kulturminne, id 133088, 133089, 133090, 133092, 146689 skal markeres i plankartet som 
Bestemmelsesområde og gis fortløpende nr.1,2,3,4,5.  
 
Følgende tekst tas med i reguleringsplanens (felles) bestemmelser: ”Automatisk fredete 
kulturminner i konflikt med tiltaket i planområdet, fem kullgroper, id 133088, 133089, 
133090, 133092 og 146689 kan fjernes uten vilkår om arkeologisk utgravning.” 
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Rådmannens kommentar: 
Registrerte kulturminner med id-nummer er inntegnet på reguleringskartet og 
Riksantikvarens forslag til bestemmelser er inntatt i reguleringsbestemmelsene.  
 
 

4. Sammendrag Statens vegvesen 
 
Statens vegvesen har ingen merknader.  
Innspill ønskes velkommen.  
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller 
 
 
 

5. Sammendrag Ringerike Kommune, Landbrukskontoret 
 
Parsellen som er markert med formålet ”viltkorridor” i planen er kanskje ”den siste 
muligheten” viltet har til å passere mellom Tandbergmoen-Hvervenmoen, og det større 
vilttrekket mellom Krokskogen/Nordmarka og Tyristrand/Holleia. Ytterligere utbygging i 
området, og særlig en blokkering av passasjen mot veien kan fortrenge viltet og skape en 
forskyvning og radikal endring i forflytningsmønsteret. En annen konsekvens vil være større 
risiko for viltpåkjørsel i området. Ber om at området blir avsatt til grønnstruktur og at det 
settes krav om hvordan denne vegetasjonssonen skal skjøttes/pleies.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Innspill imøtekommes. Det legges inn byggegrenser mot viltkorridor og bestemmelser om 
hvordan vegetasjonssonen skal skjøttes. Mer detaljert kart er forespurt.  
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er etterkommet med egen viltkorridor og tilknyttet reguleringsbestemmelse. 
 
 
 

6. Sammendrag innspill Fylkesmannen i Buskerud 
 
Fylksemannen er positiv, allikevel bør punktene satt opp under diskuteres i det videre 
arbeidet.  
 
Handel: 
 
”Fylkesmannen ser det som avgjørende at forslaget til bestemmelser begrenser 
forretningsvirksomheten til handel med plasskrevende varer og møbler, brune- og 
hvitevarer. Plasskrevende varer er uttømmende definert i bestemmelsene for områder med 
rent forretningsformål. Vi forutsetter at tilsvarende definisjon også gjelder for slik handel i 
de kombinerte områdene forretning/kontor/industri. Tidligere foreslått ”storkonsepthandel” 
er tatt ut av forslaget…” 
 
”Ber kommunen vurdere bestemmelser som sikrer at den største delen av handelsarealene 
forbeholdes plasskrevende varer.”  
 
Forslagsstillers kommentar: 
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En av hovedpunktene vi(kommunen og forslagstiller) har vært gjennom i planarbeidet er 
vurdering av bestemmelser som sikrer mot bransjeglidning. Hittil har vi ikke kommet frem 
til noe som er mer presist enn en størrelsesbegrensning på lokalene. Det har vist seg 
vanskelig å dele inn arealet på butikklokalene i ”prosent plasskrevende”. Vi anser temaet 
som dekket. Gjennom videre saksbehandling har kommunen uansett mulighet til å ta stilling 
til hvilke konsepter som får etablere seg på Hvervenmoen.   
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
 
 
Transport: 
 
Kollektivtilbud på Hvervenmoen bør utbedres. Mest mulig tre som byggemateriale vil være 
klimamessig gunstig. Fylkesmannen vil ut fra den allerede store støybelastningen anbefale 
mulighetene for å tilby boliger som får endret støysone fra gul til rød (endringen ligger på 1 
desibel) tiltak mot støy.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
 
Støysituasjonen blir verre for 4 boliger, to av de ligger allerede i rød støysone og vil ligge 
med mer av bygget i rød støysone, mens de to andre ligger i gul støysone og vil ligge med 
deler av fasaden mot veien i rød støysone. Situasjonen vil antageligvis bli endret(til det 
bedre) av nytt trasévalg for E16, men utgangspunktet er at den ligger som i dag. 
 
Følgende er hentet fra konklusjonen fra støykonsulenten: 
”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... Hvis området bygges ut etappevis, vil 
etappe 1 gi en økning i støynivå for eksisterende bebyggelse på under 1 dB. Siden det ikke 
kreves avbøtende tiltak for full utbygging, kreves det heller ikke avbøtende tiltak for en 
utbygging av etappe 1.”  
 
Rådmannens kommentar: 
Området foreslås utbygget etappevis. Før utbygging av trinn 3 er det krav ny trafikkanalyse. 
Her er det åpnet for evt. krav om detaljregulering. For øvrig vises til forslagsstillers 
kommentarer. 
 
Landskap 
 
”I konsekvensutredningen står det at eldre skogholt med furuskog vil bevares innenfor 
planområdet så langt dette er mulig. Dette er midlertidig forhold som i mindre grad er 
juridisk sikret i planen.” 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Det er en vanskelig problemstilling fordi furutrærne har vokst røtter for å stå i tett skog, de 
er for ustabile til å stå alene. Det er stor risiko for skader på bygg og mennesker om man lar 
det stå noen mindre felt.  
 
Rådmannens kommentar: 
I bestemmelsene er det nedfelt i §3.2 Grønnstruktur at det skal tilstrebes å la noe 
eksisterende vegetasjon stå. 
 
 

7. Sammendrag innspill Statsbygg 
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Statsbygg ser positivt på at flere virksomheter skal innpasses på Hvervenmoen og at det blir 
etablert rundkjøring i Kartverksveien/Hvervenmoveien krysset. Statsbygg konstaterer at 
”konsekvensanalysen viser at utbyggingen (på Hvervenmoen) vil bidra til betydelig økt 
trafikk mellom Hvervenmoen og sentrum av Hønefoss. Utbyggingen vil bidra til økte 
kapasitetsproblemer i krysset Dronning Åstas gate/Osloveien/Bredalsveien.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
I utgangspunktet anser vi dette som adressert til kommunen, vi vil allikevel kommentere. 
Som det fremgår av konsekvensutredningen er ikke krysset i planen Statsbygg jobber med 
utredet spesifikt. Det er fordi denne planen ikke utløser krav om tiltak på det krysset. 
Tiltaket legger opp til ny trafikkanalyse etter byggetrinn 1, fordi det forventes at 
trafikksituasjonen vil endre seg med omlegging av ny E-16.  
 
Rådmannens kommentar: 
Det er etter byggetrinn to det legges opp til en ny trafikkanalyse i denne reguleringsplanen. 
Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike vil omhandle nye kryssløsninger for 
krysset Dronning Åstas gate/Osloveien/Bredalsveien.  
 
 
 

8. Brev til rådmannen ifb Nor-Reg System sin varslede flytting til Hvervenmoen næringspark 
 
Brevets undertegnede mener industri formålet bør fjernes fra Hvervenmoen.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Dette brevet er i utgangspunktet ikke adressert til oss, vi vil allikevel påpeke at vi i 
eksisterende områder kun viderefører eksisterende formål, i områder med i drift med mange 
forskjellige eiere.  
 
Rådmannens kommentar: 
Formålet lettere industri var bestemt i forrige (fortsatt gjeldende) reguleringsplan for 
Hvervenmoen vekstområde. Dette er bestemmelser som videreføres i denne planen slik at 
det blir mest mulig forutsigbart. 
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Vår referanse: Mari Takle Stensaker 

 

Endringer frem mot annen gangs behandling, foreløpig 
 
Hvervenmoen 
 

 

 

Endringer mellom 1 og 2.gangsbehandling 
  

27.05.14 
  

    
  

# Endring Fra innspill I bestemmelser I plankart I notat 

a Fortau ved Thermo-Bygg 
fjernes og legges inn som 
revisjon  

# 1   X   

b Kulturminner legges inn # 2, # 3 X X   

c Viltkorridor, bestemmelser om 
skjøtt, byggegrenser 

# 4 X X   

d Konstruksjon av linjer i plankart   X   

e Endring i form formål G1   X   

f Planlagt bebyggelse    X   

g Flytting av innkjørsel FKI 1   X   

h Stopp i gate – regulert som i 
planen for hønen gate 

  X   

i Supplering med 
illustrasjonsplaner for 
ubebygde områder uten 
plankrav 

   X 
 
 
 

j Bestemmelser om 
belysningsplan 

RK X   

k Bestemmelser om gangvei i F1 RK X  X 

l Det er satt av 1.5 meter annen 
veggrunn til snøopplag 

RK X X  

m Vegbredder: hele bredde 
vegformål inkl skulder 

  X  

n Endring av navn til ny SOSI st.  4.7.14 4.7.14 4.7.14 
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Handel 

 

Intensjonen bak planen er å hindre bransjeglidning og begrense type handel til bilbasert handel. Hvordan 

man oppnår dette har vært drøftet i kapittelet Handel i Konsekvensutredningen og vært tilstand for innspill 

fra flere ledd: aktører som driver med plasskrevende varer, Fylkesmannen og kommunen i tillegg til 

planleggerne selv.  Fylkesmannen, som fra begynnelsen har stilt seg kritiske, er etter førstegangsbehandling 

positiv så lenge stilling til bransjeglidning vurderes videre av kommunen.  

 

I samarbeid med kommunen gikk man i forkant av førstegangsbehandling gjennom mulig måter å 

gjennomføre dette. Man har vært innom prosentandel av varer som er plasskrevende, prosentandel av 

lokalene som brukes til å oppbevare plasskrevende varer, om man kunne begrense type virksomhet i forhold 

til tyngde og størrelse av varer/transportbehovet ved innkjøp. Løsningen som vant frem var å sette en 

minimumsgrense for størrelse på handelsenhetene på 2000 kvm.  

  

Trafikk 

 

Navnene på rekkefølgebestemmelsene er endret til Trinn 1-3, hvor Trinn 1 samsvarer med Trinn 0 a fra 

konsekvensutrendingen, altså 0-alternativet eller utbyggelse mulig på reguleringsplan Hvervenmoen 

vekstområde fra 1999. Trinn 2 samsvarer med Trinn 1 fra konsekvensutredningen og Trinn 3 med Trinn 2.  

 

Detaljeringsgrad 

 

Detaljeringsgrad i forhold til å bygge direkte på planen har også vært et gjennomgående tema i prosessen. 

Det er viktig at det er en forutsigbarhet i forhold til hvordan de enkelte områder skal brukes på et overordnet 

nivå. Med dette menes inn- og utkjørsler, intern logistikk, andel grøntstruktur og størrelser og høyder på 

bygningsvolum. I tillegg er det fra utbyggers side ønsker om å sette krav til estetisk høy kvalitet på 

bygningsmassen og eventuelle anretninger utendørs. Det har vært et ønske om å låse disse overordnede 

hensynene uten at man skreddersyr planen etter dagens tanker om tiltak. Det er derfor formulert 

bestemmelser rundt arkitektonisk kvalitet, høyder, utnyttelse, tak, utendørs lagring, vegetasjonsskjerm, 

prosentandel som må være grønt innenfor formålene, holdning og skjøtt av eksisterende vegetasjon. I tillegg 

til bestemmelser vil formålsområdene som ikke er detaljerte på planen enten ha plankrav eller suppleres av 

illustrasjonsplaner.  

 

Det er satt plankrav på K3, og vedlagt illustrasjonsplaner til F1, F2 og FKI 1.  

 

Illustrasjonsplan for F1 under, viser et system hvor gangtrafikk er separert fra adkomst med bil, varelevering 

har sin egen trasé og kunde og ansattes parkering er adskilt. Gangvei fra regulert fotgjengerovergang og 

langs inngangsfasade er sikret i bestemmelsene. Vareleveringen skjer i et overdekket enveiskjørt veisystem, 

hvor det er ulovlig med venstresving i innkjørselen og utkjørselen reguleres av bom. Altså bruker 

vareleveringen runden på den interne vegen til å snu og kjører til siden for å laste av. Dette systemet tar seg 

også av renovasjon.  
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For FKI 1 er det tenkt varelevering bak butikken og kundeparkering foran. Parkering for de ansatte er tenkt 

adskilt, med inngang gjennom bygget til drive-thru. Den øverste pilen på feltet er flyttet litt slik at det 

korresponderer med skissen til forslag.  
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