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Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus  

 

Arkivsaksnr.: 14/1324   Arkiv: 210 &17  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

179/14 Formannskapet 18.11.2014 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens muntlige presentasjon tas til orientering. 
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Månedsrapport september 2014  

 

Arkivsaksnr.: 14/2318   Arkiv: 210  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

180/14 Formannskapet 18.11.2014 

/ Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport september 2014 tas til orientering 

 

Sammendrag 
Saken gjelder fremleggelse av månedsrapport basert på regnskapstall pr 30.09.2014. Helårs 

prognose viser er merforbruk på 2 mill. kroner. Det er økonomiske driftsutfordringer og 

merforbruk spesielt innenfor rammeområdene oppvekst og kultur og helse og omsorg. I 

tillegg vil årets inntektsutgjevning (skatteutgjevning) bli ca 8 mill. kroner lavere enn 

budsjettert på grunn av lav skatteinngang generelt for landet. 

Ekstraordinære inntekter og relativt lave rentekostnader sørger imidlertid for at årets 

driftsresultat blir omtrent som budsjettert basert på den prognosen som nå foreligger. Det 

presiseres at det knyttes noen usikkerhetsmomenter til årsprognosen. 

 

Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre om den økonomiske utvikling i 

2014. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av status, mens det etter hvert tertial 

skal fremlegges en mer omfattende rapport. Rapporteringsopplegget ble ved vedtatt i KS sak 

19/2014. 

 

Beskrivelse av saken 
Rapportert årsprognose indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som 

viser et merforbruk i forhold til budsjett på 2 mill. kroner. Det er på linje med det som ble 

rapportert i 2. tertialrapport. 
Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

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

Samlet resultat -130 999 9 929 1 985 0 -1 985 -1 785

0 Folkevalgte og revisjon 4 770 3 179 6 310 6 510 200 3 % 150

1 Rådmann og strategiske tiltak 13 112 16 086 21 942 19 949 -1 993 -10 % -1 959

2 Adm støtteenheter og fellesutg 54 451 51 014 64 805 65 646 841 1 % -729

3 Oppvekst og kultur 320 857 381 355 533 447 523 034 -10 413 -2 % -9 711

4 Helse og omsorg 491 952 442 961 579 376 561 806 -17 570 -3 % -16 457

5 Tekniske områder 93 870 84 461 162 432 164 420 1 988 1 % 219

7 Avsetninger og overføringer -8 107 -1 457 63 836 61 836 -2 000 -3 % -5 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -1 126 343 -976 797 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % 0

9 Renter, avdrag mm 24 439 9 127 43 566 75 766 32 200 42 % 31 700  
 

Det er økonomiske driftsutfordringer spesielt innen oppvekst og kultur, helse og omsorg og 

rådmann og strategiske tiltak. Helse og omsorg har det største avviket i kroner. Tekniske 
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områder og administrative støtteenheter melder om mindreforbruk. Til sammen utgjør 

merforbruket 29 mill. kroner samlet for tjenesteområdene (område 0 til 7). Høye 

utbytteinntekter og andre finansinntekter forbedrer den totale prognosen. 

Det forventes nå en skattevekst for landet på 2,4 % i 2014 sammenlignet med 2013. For 

Ringerike betyr dette at inntektsutgjevningen vil bli ca 8 mill. kroner lavere enn budsjettert, 

og noe av dette oppveies ved ekstra tildelte skjønnsmidler og noe høyere statlige tilskudd enn 

budsjettert. 

 

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 ca 8 mill. kroner kunne gå til dekning av tidligere års underskudd. 

 

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

barnehager, tiltak til barn med spesielle behov i barnehage, barnevern og avlastningstjenester 

for barn og unge. Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor hjemmetjenester og flere 

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 har justert 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 for å komme nærmere budsjettbalanse for driftsområde i løpet 

av året. Dette skjer gjennom bemanningsreduksjon i de ulike tjenestene. Eksempler på 

tiltak som har påvirket bemanningen i 2014 er turnusendringer, nedlegging Stranden 

skole og ikke kompensert lønnsvekst ute i enhetene. Kommunen har et synkende 

antall årsverk gjennom året. Politiske saker legges frem fortløpende ved behov for 

vesentlige endringer i tjenestetilbudet. 

Ringeriks-Kraft AS har utdelt utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette har 

Ringerike kommune mottatt 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. 

Salget av 150 RiK-aksjer til KLP tidligere i år gjør at kommunen kan inntektsføre en gevinst 

på 13,9 mill. kroner i tillegg til renteinntekter på 0,8 mill kroner.  

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 så langt i 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 

skattevekst  for landet på 2,4 % i forhold til 2013, i statsbudsjettet for 2014 er det 

forutsatt en skattevekst på 3 %. 

 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 
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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. 

 

Økonomiske forhold 
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi 

et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen registrerer at det hittil i år har vært utfordrende å drifte innenfor budsjetterte 

rammer for driftsområdene. I all hovedsak driftes det fornuftig og godt ute i enhetene i 

forhold til de rammer som er tilgjengelige. Utfordringene ligger mer på de sentrale 

styringsområdene, og skyldes behov i befolkningen som har vært utfordrende å finne gode 

løsninger på innenfor gitte rammer og tilgjengelige inntekter. Det er imidlertid gledelig at vi 

allikevel ser ut til å komme ut omtrent som budsjettert totalt sett for kommunen, men det 

presiseres at dette skjer på grunn av ekstraordinære inntekter som vi ikke kan forvente i neste 

driftsår.  

Det økonomiske presset opprettholdes på alle driftsområder for å tette avvikene så mye som 

mulig frem mot regnskapsavslutningen.  

Det er så langt i år gjort et godt arbeid i organisasjonen for å jobbe på tvers av sektorer med å 

finne gode løsninger som sikrer best mulig tjenester for kommunens innbyggere. Ansatte og 

ledere på alle nivå samarbeider godt for en best mulig utnyttelse av ressursene. Det legges 

også merke til at det tas nødvendige politiske grep for å skape en best mulig fremtid for 

Ringerikes befolkning.  

Det er godt å registrere at det skjer mye positivt og er høy aktivitet fra mange aktører i  

Ringerike for tiden. Dette legger et godt grunnlag for vekst og positivitet som vil sikre 

kommunens innbyggere gode offentlige tjenester også i årene som kommer. Tjenestenivå og 

tjenestebehov vil være i konstant endring, og det er viktig at kommunen skaffer seg 

nødvendig økonomisk handlingsrom til å håndtere dette videre. 

 

Vedlegg 
Månedsrapport september 2014 

 
 

 Ringerike kommune, 03.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Behandling av høringsuttalelser til Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018  

 

Arkivsaksnr.: 14/659   Arkiv: 145  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

181/14 Formannskapet 18.11.2014 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Høringsuttalelser til Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 tas til orientering. 

 

Innledning / bakgrunn 
Formannskapet behandlet Budsjett for 2015 og Handlingsprogram for 2015-2018 i møte 21. 

oktober 2014. 

I tråd med formannskapets vedtak ble forslag til Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-

2018 samt Betalingsregulativ for 2015 lagt ut til offentlig høring i perioden 22. oktober til 4. 

november 2014. 

 

Beskrivelse av saken 
Det er mottatt 32 høringsuttalelser ved fristen utløp. 

 

Rådmannen ønsker å trekke fram noen av hovedtrekkene i de mottatte høringsuttalelsene. 

 

Nesten alle uttalelsene beklager en reduksjon i tilbudet, og er opptatt av konsekvensene for 

kvaliteten i tjenestene dette vil ha. Av uttalelsene kommer 19 fra barnehager og skoler. 

 

Hovedtrekkene fra barnehagene er bekymring for sikkerheten og kvaliteten i tjenesten med 

ytterligere reduksjon av rammene til de kommunale barnehagene. 

 

For skolene er det bekymring for at redusert lærertetthet vil gå ut over kvalitet og mulighet 

for tilpasset opplæring, samt at flere av uttalelsene er i mot nedleggelse av Vegård og 

Hønefoss skole. 

 

Innenfor Helse og omsorg er det flere uttalelser som er negative til økningen i egenandelen 

for matombringing av kald mat. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen tar til orientering de høringsuttalelser som er kommet inn, og legger de fram som 

en del av beslutningsgrunnlaget for Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018.  

 

Vedlegg 
Samledokument høringsuttalelser. 
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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, 06.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Årsbudsjett 2015 - handlingsprogram 2015-2018  

 

Arkivsaksnr.: 14/1174   Arkiv: 145  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

182/14 Formannskapet 18.11.2014 

/ Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i 2015.  

2. Driftsbudsjettet for 2015 vedtas som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme på 1.401,6 mill. kroner, netto avsetninger 36,5 mill. kroner og et resultat 

lik 0 kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. 

Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement 

(dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Folkevalgte og revisjon 6,8 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4

Administrasjon og fellesutgifter 85,2 85,0 89,7 87,3 89,7 87,3

Barnehage (ny 2015) 163,5 156,6 166,6 167,2 167,2 167,2

Grunnskole (ny 2015) 262,3 251,4 245,8 245,8 245,8 245,8

Spesielle tiltak barn og unge (ny 2015) 98,7 102,1 113,0 113,0 113,0 113,0

Kulturtjenesten (ny 2015) 14,2 13,0 21,2 21,2 21,2 21,2

Helse, omsorg og velferd 590,9 562,0 581,2 581,2 581,2 581,2

Tekniske områder 148,7 164,9 121,0 121,0 121,0 121,0

Avsetninger, overføringer 14,0 61,8 56,7 64,7 71,5 77,2

SUM TIL DRIFT 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Revidert budsjett 2014 pr juni.



  Sak 182/14 

 

 Side 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Akkumulert underskudd fra tidligere år er planlagt delvis inndekket i 2014 (10,2 mill. 

kroner). Resterende dekkes i 2015 (17,5 mill. kroner).  

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet 

i henhold til den administrative lederstruktur.  

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.  

6. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 356,96 mill. kroner, 

fordelt med 213,07 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 143,89 mill. kroner 

på rentable investeringer for 2015. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 

finansiering.  

7. For finansiering av investeringsbudsjettet 2015 vedtas følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Skatt på inntekt og formue -627,5 -633,7 -653,0 -687,8 -735,2 -760,5

Eiendomsskatt -55,0 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5

Sum skatteinntekter -682,5 -688,2 -707,5 -742,3 -789,7 -815,0

Ordinært rammetilskudd -679,1 -720,0 -724,0 -719,0 -719,0 -719,0

Merverdiavgiftskompensasjon drift -42,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2

Merverdiavgiftskompensasjon investeringer -14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -735,4 -766,2 -770,2 -765,2 -765,2 -765,2

Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -29,2 -24,8 -25,9 -25,9 -25,9 -25,9

Sum frie disponible inntekter -1 447,1 -1 479,2 -1 503,6 -1 533,4 -1 580,8 -1 606,1

Renteinntekter og utbytte -5,3 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5

Utbytte fra Ringerikskraft AS -8,8 -8,8 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0

Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Startlån - mottatte renter -3,0 -2,8 -2,8 -3,5 -4,0 -4,5

Sum finansinntekter -17,2 -17,2 -19,4 -20,1 -20,6 -21,1

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 27,6 31,1 31,1 40,0 50,0 60,0

Startlån - renteutgifter 3,9 4,2 4,2 5,0 5,7 6,2

Avdrag på lån 43,2 47,0 49,0 55,0 68,0 80,0

Sum finansutgifter 74,7 82,3 84,3 100,0 123,7 146,2

Netto finansinntekter/-utgifter 57,5 65,1 64,9 79,9 103,1 125,1

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 45,6 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 0,0 19,0 45,0 60,0 60,0

Avsetning bundne driftsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum netto avsetninger 0,0 0,0 36,5 45,0 60,0 60,0

Overført fra drift- til investeringsregnskapet 11,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum til fordeling drift -1 377,6 -1 413,6 -1 401,8 -1 408,0 -1 417,3 -1 420,6

Driftskostn.ført på områder utenfor skjema 1B 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Merforbruk/mindreforbruk 6,5 -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Låneopptak investeringer inntil 284,878 mill. kroner, herav kr. 71,808 mill. kroner 

til rentable investeringer.  

 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 

på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  

 Serielån  

 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår.  

 Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner.  

o Långiver: Husbanken  

o Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

8. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,25 %  

9. Eiendomsskatt fastsettes som i 2014  

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret skal en gang i året vedta et handlingsprogram som skal omfatte de fire neste 

årene. Handlingsprogrammet skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år 

av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunens mål og strategier de nærmeste årene 

basert på kommuneplanens langsiktige del. 

Årsbudsjettet er første år i handlingsprogrammet og er en bindende plan for kommunens 

midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. 

Balanse i økonomien er en viktig forutsetning for et godt kommunalt tjenestetilbud over tid. 

Det bør også være en målsetting å bygge opp fondsreserver for å møte fremtidige behov, 

bygge opp egenkapital til investeringer og styrke vedlikeholdet av kommunens bygninger og 

anlegg opp til et akseptabelt nivå. 

Rådmannen har ansvar for å fremme forslag til årsbudsjett og handlingsprogram. 

Formannskapet har ansvar for å innstille til kommunestyret. Innstillingen skal legges ut til 

alminnelig ettersyn tidlig nok at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte 

forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Det er 

kommunestyret selv som vedtar årsbudsjett og vedtaket skal fattes innen utgangen av året.  

 

Beskrivelse av saken 
Grunnlaget for arbeidet med handlingsprogrammet er gjeldende kommuneplan, sist vedtatt  

handlingsprogram, handlingsplaner/fagplaner, lokale vedtak/føringer og sentrale føringer  

gjennom statsbudsjettet.  

Rådmannen presenterte og fremla grunnlagsdokumentet for formannskapet i møte  

14.10.2014.  

I grunnlagsdokumentet fremgår forslag til endringer i betalingssatser. I høringsprosessen  

ble forslag til betalingsregulativet for 2015 lagt ut sammen med høringsdokumentet.  

Formannskapet vedtok innstilling til høring i budsjettsaken 21.10.2014. Budsjett- og  

handlingsprogram ble deretter lagt ut til offentlig høring og partibehandling i perioden  

22.10. – 04.11.2014. Endelig behandling i formannskapet 18.11.2014 med innstilling til  

kommunestyret. Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 27.11.2014.   

 

Rådmannens vurdering 
Kommunen har over flere år hatt store utfordringer med å tilpasse aktivitetsnivået til de 

tilgjengelige inntektsrammer. Dette vil også være utfordringen i 2015. Ringerike kommune 

forvalter mer enn 1,9 milliarder kroner. Det leveres mange gode tjenester til kommunens 

innbyggere, og det scores godt på undersøkelser som gjennomføres. 
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Nedbetaling av akkumulert underskudd er førende for rådmannens arbeid. Akkumulert 

underskudd fra tidligere år er, ved inngangen til 2014, på 27,7 mill. kroner. 10,2 mill. kroner 

av dette er planlagt inndekket i 2014. Rådmannen legger frem et budsjettforslag som vil sikre 

at resterende underskudd blir inndekket i 2015. 

Årsbudsjettet for 2015 og handlingsprogrammet for 2015-2018 legger til rette for vekst og 

modernisering i Ringerike kommune. Det er planlagt store investeringer innenfor skole for å 

modernisere driften og legge til rette for befolkningsvekst. Barnehagesektoren utvides med 

flere plasser, og det er planlagt et nytt renseanlegg ved Monserud. 

Alle tjenester gjennomgår sine arbeidsprosesser og justerer driften for å tilpasse seg de 

økonomiske rammene som er tilgjengelige. Rådmannen er av den oppfatning at innbyggerne 

også i denne programperioden vil få tjenester som holder en kvalitet som er på et godt nivå. 

Tiltakene som foreslås er gjennomførbare, men det vil gi konsekvenser som beskrives på 

ulike steder i rådmannens beslutningsgrunnlag. Det vil innebære årsverksreduksjoner. 

Rådmannen vil bestrebe seg på å utnytte turn-over og naturlig avgang, men kan ikke på dette 

tidspunkt utelukke at oppsigelser kan bli en konsekvens. 

Den viktigste utfordringen er å gjenvinne økonomisk stabilitet og handlefrihet. For å oppnå 

det, må enten inntektsgrunnlaget økes eller driftsnivået reduseres varig. Budsjett 

2015 har som hovedmål å skape nok overskudd i driften slik at tidligere års merforbruk blir 

inndekket, i tillegg legges det til rette for noe avsetning til disposisjonsfond. Dette er i tråd 

med politiske føringer som tidligere er gitt, og vil være viktig for å kunne gjennomføre de 

planene som ligger i handlingsprogrammet og forberede veksten som kommer også etter 

2018. Driftsoversikten i skjema 1A viser, gjennom beløpet på skatteinntekter, at det er behov 

for betydelig økte inntekter eller reduksjon av kostnader for å få til et driftsoverskudd i 

kombinasjon med nye økonomiske utfordringer som kommer i perioden. 

Rådmannen vil presisere at det er høyst nødvendig at tiltak gjennomføres. Dette for å 

gjenvinne økonomisk handlingsfrihet og sørge for at utgiftene ikke overstiger kommunens 

inntekter. 

 

Vedlegg 
1. Handlingsprogram 2015-2018, budsjett 2015 

2. Saksprotokoll FS sak 164/14 fra formannskapsmøte 21.10.2014 

 

 

 Ringerike kommune, 04.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Betalingsreglement 2015  

 

Arkivsaksnr.: 14/2430   Arkiv:   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

183/14 Formannskapet 18.11.2014 

/ Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Betalingsreglement 2015 vedtas slik rådmannens forslag foreligger 

2. Punkt 2 i KS-sak 146/13 omgjøres - gebyr på papirfakturaer innføres ikke 

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunens betalingsreglement skal vedtas årlig av kommunestyret i forbindelse med 

behandling av kommunens budsjett for kommende driftsår. Eventuelle endringer som vedtas i 

løpet av året vil bli innarbeidet i reglementet fortløpende. 

 

Beskrivelse av saken 
Betalingsreglement 2015 viser priser og egenandeler på de tjenestene som kommunen har 

valgt å prislegge. I betalingsreglementet vises også satser år 2014 for å vise utvikling i pris 

inn i år 2015. 

 

I forbindelse med sak om betalingsreglement 2014 (KS-sak 146/13), ble det vedtatt innføring 

av gebyr på papirfaktura. Etter juridiske vurderinger har rådmannen kommet fram til at det er 

kun fakturering fra Kulturskolen at et slikt gebyr kan pålegges. Rådmannen anbefaler derfor 

at gebyr på papirfaktura ikke gjennomføres. 

 

Økonomiske forhold 
Endringer i kommunens betalingsreglement påvirker kommunens samlede inntekter. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Forslag til betalingsreglement var vedlagt som et av høringsdokumentene i forbindelse med 

«Budsjett 2015 – Handlingsprogram 2015 – 2018» som hadde høringsperiode fra 22.10.2014 

til 04.11.2014. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen har som en del av budsjettprosessen frem mot budsjett 2015 gjennomgått 

betalingsreglementet og justert prisene i tråd med lønns- og prisutviklingen generelt, men 

også vurdert pris i forhold til kostnad på tjenesten og sammenligninger med andre 

kommuner. For Ringerike kommune er det viktig å øke inntektsgrunnlaget og at inntekten 

økes på de områder hvor kommunen i dag har en høy subsidiering av tilbudet. Enkelte priser 

er styrt fra sentrale myndigheter og gir kommunen begrenset mulighet til selv å sette nivået. 

Inntektene som kreves inn for disse kommunale tjenestene er en viktig inntektskilde for å 
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skape gode tjenester for kommunens innbyggere. Endringer i priser vil også kunne endre 

vilkårene for tjenestetilbudet.  

 

Vedlegg 
Betalingsreglement 2015 

 

 

 Ringerike kommune, 05.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 

 

 



   

 Sak 184/14 

 Side 15   

 

 

17. maikomiteen, - tilleggsbevilgning  

 

Arkivsaksnr.: 14/1912   Arkiv: 153  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

184/14 Formannskapet 18.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

17. maikomiteen tilleggsbevilges kr. 30 000,- for å dekke merkostnader ved årets 

arrangement i forbindelse grunnlovsjubileet. 

Bevilgningen belastes formannskapets disposisjonskonto 712000 100 149000, som da settes 

til kr. 750 000,-. 

 

Beskrivelse av saken 

I år har grunnloven 200-årsjubileum, og 17. mai er en naturlig og selvfølgelig dag å markere 

dette. Årets 17.-maifeiring ble derfor markert med et utvidet arrangement. 

Budsjett 2014 har ikke tatt høyde for eventuelle merkostnader til 17. maiarrangementet, og 

budsjettposten viser et merforbruk på kr. 30 000,- etter gjennomføring. 

!7. maikomiteen v/leder har bedt om at beløpet tilleggsbevilges. 

 

Rådmannens vurdering 

Årets 17. maifeiring ble markert med et utvidet program med fokus på grunnlovens 200-

årsjubileum. Markeringen var svært underholdende og verdig, og kommunen har mottatt 

mange positive tilbakemeldinger på arrangementet. Rådmannen anbefaler at merkostnadene 

dekkes ved en tilleggsbevilgning. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923 
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Kjøp av tomt til renseanlegg - Nes i Ådal  

 

Arkivsaksnr.: 14/780   Arkiv: M16  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

110/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.11.2014 

185/14 Formannskapet 18.11.2014 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune kjøper 1 317m
2
 grunn til nytt renseanlegg på Nes i Ådal. 

2. Kr. 76 200,-, kroner syttisekstusen tohundre, pluss omkostninger i forbindelse med 

fradeling av eiendommen, saksbehandlingsgebyr og kartforretning, samt tinglysning 

av skjøte finansieres fra prosjektnummer 0351. 

 

Sammendrag 
Eksisterende jordinfiltrasjonsanlegg på Nes i Ådal er gammelt og tilfredsstiller ikke dagens 

krav til utslippskontroll. Anlegget dekker bare en liten del av Nes rensedistrikt. 

 

Det skal bygges et større renseanlegg på Nes som skal ta imot avløp fra bebyggelsen på Nes. 

Renseanlegget er en av flere større prosjekter, som blant annet skal ta for seg et nytt vannverk 

og sanering av avløpssituasjonen på Nes i Ådal. 

 

Rådmannen har derfor gjennomført en anbudskonkurranse på detaljprosjektering på nytt 

renseanlegg. Renseanlegget er planlagt plassert på tomt gnr. 302 bnr. 38 og gnr. 302 bnr. 4. 

 

Det nye anlegget vil sikre at dagens og fremtidige utslipp vil holde dagens utslippskrav. 

 

Innledning / bakgrunn 
Bakgrunnen for et renseanlegg på Nes i Ådal er at eksisterende jordinfiltrasjonsanlegg på Nes 

i Ådal er gammelt og tilfredsstiller ikke dagens krav til utslippskontroll. Dagens anlegg har 

ikke kapasitet til å ta imot flere abonnementer, og man har i tillegg også tenkt til å sanere 

store deler av Nes rensedistrikt. Anlegget dekker bare en liten del av Nes rensedistrikt. 

Plassering av renseanlegget er vist i vedlegg 1. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Det aktuelle arealet er i kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 avsatt til landbruks- 

natur og friluftsområde (LNF). Tiltak i forbindelse med kommunaltekniske anlegg er tillatt, 

jf. kommuneplanbestemmelsene § 2.1, 3. ledd. 

 

Renseanlegget er innenfor 100-meterssonen fra Begna. Det er i utgangspunktet byggeforbud i 

denne sonen, med mindre tiltaket inngår i reguleringsplan, jf. kommuneplanbestemmelsene § 

5. Forbudet gjelder ikke drift og vedlikehold på offentlig ledningsnett. Her er det snakk om 

etablering av et nytt renseanlegg med tilhørende ledningsnett. 
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Plassering av renseanlegget er valgt ut fra utredninger som er gjort av Ringerike kommune og 

deres rådgiver. Valgte plassering er gunstig på grunn av fall, samt at det ligger litt avsides til i 

forhold til øvrig bebyggelse. Med bakgrunn i dette vil man i byggesøknaden søke om 

dispensasjon fra kommuneplanen § 5. 

 

Renseanlegg for Nes i Ådal ligger inne i vedtatt Hovedplan avløp, planperioden 2009-2019, 

hvor det i pkt. 6.3.6, står «Det anbefales ikke at det tilknyttes flere abonnenter til 

renseanlegget før anlegget er utbedret eller at nytt renseanlegg er bygget på Nes». 

Renseanlegget og saneringsprosjektet er i tiltaksplanen i Hovedplan avløp, og prosjektene 

henter finansiering gjennom Hovedplan avløp. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Renseanlegget på Nes i Ådal ligger inne i vedtatt hovedplan avløp. Denne saken omhandler 

derfor kjøp av tomt til renseanlegget. 

 

Økonomiske forhold 

 Kjøp av tomt for nytt renseanlegg er en del av finansieringen til nytt renseanlegg for Nes i 

Ådal og henter finansiering fra prosjekt nr.0351 Renseanlegg Nes i Ådal. 

 

Rådmannens vurdering 
 Etter en samlet vurdering vil rådmannen anbefale at man kjøper grunn på eiendom gnr/bnr. 

302/38 og 302/4. 

 

Vedlegg 

1. Forslag til kjøpekontrakt 

2. Kart over plassering 

 

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, 03.10.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

saksbehandler: Nickolai-Thomas Berg 
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Forlengen drift av Ringerikshallen  

 

Arkivsaksnr.: 14/1523   Arkiv: 614 D11  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/14 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 12.11.2014 

186/14 Formannskapet 18.11.2014 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyrevedtak i sak 140/11 punkt 2 oppheves. 

2. Ringerikshallen driftes videre inntil flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass. 

3. Rådmannen kommer med forslag til inndekning av fortsatt drift av Ringerikshallen i 

1. tertialrapport 2015. 

 

Sammendrag 
Ringerikshallen ble av Ringerike kommunestyre i sak 140/14 – punkt 2, vedtatt nedlagt når 

ny flerbrukshall i Schjongslunden (heretter benevnt Flerbrukshallen AS) står klar og kan tas i 

bruk. Flerbrukshallen AS er planlagt ferdig innen 01.01.15. 

 

Ordfører og partienes gruppeledere har mottatt flere henvendelser fra idrettslag og Ringerike 

idrettsråd angående vedtaket om at Ringerikshallen skal legges ut for salg når Flerbrukshallen 

AS tas i bruk. 

Ordfører uttrykker og at det etter vedtak om salg av Ringerikshallen har framkommet innspill 

som bør vurderes før endelig avgjørelse blir tatt, og har anmodet rådmannen om å vurdere 

framlegg av ny sak til politisk behandling.  

 

Innledning / bakgrunn 
Ringerike kommune har en befolkning på om lag 30 000 innbyggere. Når det gjelder 

idrettshaller har kommunen lav dekning. Pr. dato er det i Ringerike kommune idrettshaller 

med en flate på minst 20 meter x 40 meter på Tyristrand og Ringerikshallen. Ringerike 

videregående skole har en midlertidig hall. 

 

Landsgjennomsnittet viser at det i kommunene er noe over 5 000 innbyggere pr. hallflate. 

Om Ringerike skal være på landsgjennomsnittet når det gjelder hallflater, betyr det minst 6 

haller eller hallflater. Når Flerbrukshallen AS tas i bruk, vil det være 4 hallflater tilgjengelig 

for innbyggerne i kommunen. Flerbrukshallen AS får tre hallflater i tillegg er det idrettshall 

på Tyristrand. 

Kommunestyret har i sak 119/14 fattet vedtak om å bygge ny barneskole med flerbrukshall 

på Benterud. I sak 65/14 – punkt 3 fattet kommunestyret vedtak om å bygge flerbrukshall i 

Hønefoss nord, i området Ullerål skole/Hov ungdomsskole. 

Med nye haller på Benterud og i Hønefoss nord (Ullerål/Hov), vil det med dagens 

innbyggertall være brukbar halldekning i Ringerike. 
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Dette ligger noen år fram i tid. Innspill fra Ringerike idrettsråd og idrettslagene uttrykker et 

sterkt ønske om at Ringerikshallen driftes videre inntil ny flerbrukshall i Hønefoss nord er på 

plass.  

Hov ungdomsskole bruker Ringerikshallen i kroppsøvingsundervisningen. Veienmarka 

ungdomsskole bruker hallen for å få gjennomført det nye valgfaget fysisk aktivitet og helse. 

Ullerål skole har hatt en sterk elevtallsøkning de siste årene og er helt sprengt når det gjelder 

skolens gymnastikksal. Fra høsten 2015 vil trolig også Ullerål skole ha behov for å legge noe 

av kroppsøvingsopplæringen til Ringerikshallen. 

 

I brev fra Ringerike idrettsråd framgår det at flere idretter vil stå uten treningslokale fra 

01.01.15. Av disse er Taekwon-do den største som aktiviserer 130 barn og ungdommer. 

Flerbrukshallen AS har ikke kapasitet til alle som trenger hallplass. Det har ikke vært mulig å 

finne alternative løsninger for disse. Videre opplyses det at Ringerike helsesportslag, 

Ringerike pistolklubb, Sokna skytterklubb, Hønefoss bueskyttere, Ringerike bokseklubb og 

Ringerike Capoeiraklubb også vil miste treningslokaler. Innbyggerne i Ringerike kommune 

vil også miste den eneste muligheten til å spille squash. 

 

I et folkehelseperspektiv er aktivitet vesentlig. I Ringerike kommune blir barn og unge 

prioritert når hall-tid fordeles. Følgen av dette er at bedriftsidretten i kommunen står helt uten 

tid i idrettshall. Ringerike idrettsråd henstiller til fortsatt drift av Ringerikshallen. 

 

Arbeidet med omregulering av eiendommen Ringerikshallen før et salg er påbegynt. Dette 

arbeidet vil fortsette uavhengig av fortsatt drift av Ringerikshallen eller ikke. Opprinnelig 

regulert formål kan fortsette også etter omregulering. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Folkehelsemeldingen ble vedtatt av kommunestyret i 2012. Denne meldingen sammen med 

vedtatt kommuneplan skal legges til grunn i alle saker som behandles. En av målsettingene i 

folkehelsemeldingen er: Ringerike – aktivitet for alle. 

 

Økonomiske forhold 
Salg av Ringerikshallen skulle finansiere kommunens eierandel i Flerbrukshallen AS. Etter at 

kommunens eierandel i denne hallen er redusert, har også finansieringsbehovet blitt 

tilsvarende mindre.  Det betyr at kommunen ikke er avhengig av salgsinntekter fra 

Ringerikshallen for å finansiere eierandel i Flerbrukshallen AS. Drift av Ringerikshallen 

beløper seg årlig til nesten 1,2 millioner kroner. Med redusert eierandelen i Flerbrukshallen 

AS er finansieringskostnadene beregnet å bli 0,7 millioner kroner lavere enn med opprinnelig 

eierandel. Rådmannen vil komme med forslag til inndekning av kostnadene til fortsatt drift 

av Ringerikshallen i 1. tertialrapport 2015. 
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Rådmannens vurdering 
Rådmannen er opptatt av at kommunens innbyggere skal motta forutsigbare og gode 

tjenester. I dette ligger det også å bidra til positiv aktivitet – fysisk aktivitet. At Ringerike 

kommune har en halldekning som er lav sammenliknet landsgjennomsnittet er godt kjent. 

Midlertidig drift av Ringerikshallen til ny flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass, er et 

tiltak for at ikke barn, ungdom og andre brukergrupper skal miste det tilbudet de har. Nå som 

kommunens eierandel, aksjepost, i Flerbrukshallen AS er redusert, er også 

finansieringsbehovet lavere. Ringerikshallen er viktig for en god gjennomføring av 

undervisningen ved grunnskoler, og for at andre brukergrupper ikke skal stå uten mulighet til 

å fortsette sine aktiviteter. Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyrevedtak i sak 140/11 

om salg av Ringerikshallen oppheves, og at Ringerikshallen driftes videre inntil ny 

flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass. 

 

Vedlegg 

 
 Henvendelse fra Ringerike idrettsråd 

 Vedtak i sak k 140/11 (salg av Ringerikshallen) 

 Vedtak i sak 115/12 (finansiering av eierandel i Flerbrukshallen AS) 

 

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, 30.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Interkommunalt samarbeid om brann- og redningsberedskap, -revidert avtale mellom 

Hole og Ringerike kommune  

 

Arkivsaksnr.: 14/1892   Arkiv: 026  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

187/14 Formannskapet 18.11.2014 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Under forutsetning av likelydende vedtak i Hole kommune, godkjennes forslag til ny 

samarbeidsavtale om interkommunalt samarbeid om brann og redningsberedskapen i Hole og 

Ringerike kommune.  

 

Innledning / bakgrunn 

Hole og Ringerike kommune har inngått en avtale om brann og redningsberedskap mellom 

kommunene, sist revidert 19.5.2000. Denne avtalen baserer seg på at Hole kommune kjøper 

tjenester av brann og redningstjenesten i Ringerike kommune for å dekke de 

beredskapsmessige og forebyggende oppgaver i Hole kommune. 

Avtalen trådte i kraft 1.7.2000 og gjelder for 5 (fem) år med automatisk forlengelse for 5 

(fem) år av gangen, dersom eventuelle reforhandlinger ikke kreves med 6 måneders varsel. 

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen er pålagt å sørge for at Ringerike kommune får dekket alle merkostnader 

inklusive faktisk andel av kostnader til bygg/anlegg, og at disse innarbeides i alle nye 

samarbeidsavtaler og ved revisjon av tidligere inngåtte avtaler (j.fr formannskapets vedtak 

15.1.2013 i sak 6/13 pkt.3). 

Rådmannen har derfor krevd reforhandlinger av dagens avtale, som gjelder fram til 1.7.2015. 

Det har vært avholdt ett drøftingsmøte mellom partene, der det ble enighet om å forankre 

samarbeidet i kommuneloven, på lik linje med det interkommunale samarbeidet som gjelder 

for legevakt og krisesenter. Det vil være ryddig og greit, både organisatorisk og 

administrativt og forhold seg til felles system/tidspunkter for samarbeidsmøter og 

rapporteringer. 

Forslaget til ny samarbeidsavtale har gjennomgått en grundig revidering/oppdatering i 

forhold til gjeldende lovverk/forskrifter, og presiserer forhold som gjelder investeringer, 

husleie og administrative «overheadkostnader». 

 

Rådmannens vurdering 

Det har blitt vanlig for kommunene å innrette samarbeidsavtaler etter kommunelovens § 28. I 

korte trekk går dette ut på at en kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver, 

herunder delegere myndighet til å treffe vedtak som omtalt i forvaltningsloven § 2 første ledd 
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bokstav a (offentlig myndighetsutøvelse) til en vertskommune etter §§ 28-1 b og 28-1 c hvis 

den aktuelle lov ikke er til hinder for det.  

I drøftingsmøte mellom Hole og Ringerike kommune kom det forslag om å hjemle 

samarbeidsavtalen i kommunelovens bestemmelser om samarbeid, noe rådmannen ser som en 

stor fordel. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale er derfor utformet som kommunens øvrige 

avtaler for samarbeid (jfr. kommuneloven § 28-1 a og § 28-1 b), og samarbeidet får dermed 

samme strukturelle utforming og de samme rapporteringsrutiner. 

Denne avtalen tar opp i seg formannskapets vedtak 15.1.2013 i sak 6/13 pkt.3 om at: 

«Administrative merkostnader i størrelsesorden 0,7 % av samarbeidstiltakets lønnskostnader 

samt andel av faktiske kostnader til bygg/lokaliteter innarbeides i framtidige 

samarbeidsavtaler og ved revisjon/evaluering av eksiterende avtaler». 

Refusjonsgrunnlaget vil dermed øke, og utgjøre en årlig merinntekt i på kr. 650 000,-. Da 

avtalen i henhold til tidligere inngått avtale gjelder fra 1.7.2015 vil halvårseffekt realiseres i 

2015. Rådmannen har allerede tatt høyde for økt refusjon fra Hole kommune i rådmannens 

forslag til budsjett 2015. 

Rådmannen anbefaler at forslag til ny samarbeidsavtale godkjennes, og vil sørge for at 

fylkesmannen varsles når slik avtale er inngått, j.fr kommunelovens § 28-1,e. 

 

Vedlegg 

 Forslag til ny samarbeidsavtale hjemlet i kommuneloven kapittel 5, § 28-1 a og § 28-1 

b m/ 1vedlegg.  

Link: (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107#KAPITTEL_6) 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Knut E. Helland 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923 
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Minnestein i Søndre park  

 

Arkivsaksnr.: 14/2173   Arkiv: C42  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/14 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 12.11.2014 

188/14 Formannskapet 18.11.2014 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Minnesteinen over Leif E. Dietrichson blir stående i Søndre park. 

 

Sammendrag 
Det ble i 1949 reist en minnestein over Leif E Dietrichson i Søndre Park. Plasseringen har 

vært omdiskutert og vedtak om flytting til fengselsparken fra 2002 ble ikke gjennomført. Ut 

fra tiden som er gått, gjennomført og planlagt ansiktsløfting og fornying av parken og 

områdene rundt, innstiller rådmannen på at minnesteinen ikke blir flyttet.  

 

Innledning / bakgrunn 
I Søndre Park ble det i 1949 reist en minnestein over Kaptein Leif Dietrichson, en av 

Hønefoss sine helter. Han var født i 1890 og døde sammen med Roald Amundsen i 1928 på 

unnsetningsferd med flyet Latham for å redde Umberto Nobile og hans besetning på 

luftskipet Italia.   

 

Det har vært flere initiativ for å flytte minnesteinen et annet sted i byen, og da fengslet ble 

lagt ned i 1996 og etter hvert ble overtatt av Kulturstiftelsen Fengselet, ble det gjort vedtak 

som tok sikte på å flytte steinen til fengselsparken, siste gang i 2002. (Formannskapet 

15.04.2002). Begrunnelsen for dette var at man mente at plasseringen var for anonym, og at 

man i starten av etablering av fengselsparken tenkte at dette kunne være et egnet sted.  

Når fengselsparken ble utviklet fant en ikke noen løsning for minnesteinen, så vedtakene ble 

ikke gjennomført.  Kulturstiftelsen Fengselet som eier bygningen og fengselsparken i dag, 

opplyser at å flytte steinen til fengselsparken er ikke aktuelt og ønskelig. 

 

Beskrivelse av saken 
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Minnesteinen i Søndre Park stått ytterst i Søndre park. Steinen markerer en avslutning av 

parken før skråningen ned mot elva og Petersøya.  

 

Ønsket om flytting har vært fremmet med begrunnelse i at Dietrichson er en av byens helter 

og at stedet statuen står er anonymt og bortgjemt. Som alternative plasseringer har det i 

tidligere saksutredninger blitt nevnt steder som Søndre torg, Nordre torg, uten for Søndre 

park, Brutorget, Bybrua, Riddergaarden og Hønefoss kirkegård. 

 

I skråningen ned mot Petersøya vært det vært tett skog med høye løvtrær og det har 

sommerstid vært en vegg av løv utenfor minnesteinen.  Det siste året er skråningen ryddet, 

det har og blitt felt trær i parken, så området rundt minnesteinen framstår nå lysere, med god 

sikt over til Petersøya og Støalandet. Rundt minnesteinen er det anlagt blomsterbed. 

 

Det er videre planer om å utvikle en utendørs aktivitetspark i Hønefoss. Formannskapet har 

vedtatt at denne skal etablerers i på Livbanen og i Søndre park (F-sak 120/14). 

Initiativtaker til dette er Ringerike Næringsforum og Ringerike utvikling. Planene tar form og 

aktivitetsparken blir påbegynt i 2015.  I prosjektplanen heter det at  

 

«Søndre Park ligger skjermet til mot byens trafikk og med elva som nabo i ytterkant. 

Søndre Park er en perle som i liten grad brukes i dag og som det er store ønsker om å 

gjøre til en mer attraktiv grønn lunge med aktiviteter for liten og stor.»  (Vedlegg) 
 

Aktivitetsparken vil være et bidrag i den retning. Det er planer om etablering av ulike 

apparater, som appellerer til fysisk aktivitet for forskjellige aldersgrupper. Det er og forslag 

om å tilrettelegge Livbanen for økt aktivitet på sommerstid. Og en kan tenke seg flere benker, 

grillplass etc.  
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Parken ligger og nær til Petersøya. Stiene langs elva fra Hovsenga til Benterud blir nå merket 

opp og skiltet. Stien går og rett nedenfor parken.  (K-styret 13.12.2013). 

 

Initiativtagerne til aktivitetsparken har sammen med leder i Ringerike kommune sin 50 

årsjubileumskomite vurdert minnesteinens plassering i lys av blant annet utviklingsplanene 

for området.  De konkluderer med at  

 

«Dette er en stor og flott minnestein som har stått i parken i 65 år.  

Det er ryddet pent rundt minnesteinen og til våren med nye blomster vil området 

kunne fremstå svært pent. 

Den har en historisk plass i Søndre park og passer godt inn i omgivelsene. Gir økt 

attraktivitet. Minnesteinen bør fortsatt være plassert i Søndre park.» 

          (Vedlegg) 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Formannskapet 20.04.2002: Flytting av minnestein over Leif Dietrichson 

K-styret 13.12.2013: Handlingsprogram 2014-2017, der en støtter etablering av tursti. 

F-sak 120/14: Aktivitetspark i Hønefoss  

  

Alternative løsninger 
 Alternativ løsninger vil være å vedta flytting av minnesteinen og finne et egnet sted for den. 

 

Rådmannens vurdering 
 I 2002 fant rådmannen en åpning for å flytte minnesteinene hvis den en ny plassering vil 

medføre langt bedre forhold. Rådmannen skrev at 

 

«det bør være svært tungtveiende grunner når man bestemmer seg for å flytte en 

minnesten. Det er som oftest svært mange vurderinger som har ligget til grunn for at 

den aktuelle minnesten har fått sin utforming og sin plassering. Derfor, selv om det 

skulle foreligge flere gode grunner til å flytte minnestenen, vil disse argumenter 

normalt ikke være tilstrekkelige. I foreliggende tilfelle har vi informasjon om at del 

var en svært lang prosess med mye uenighet underveis som til slutt resulterte i den 

nåværende plassering.» 

 

Rådmannens vurdering i dag er at steinen bør bli stående der den er. En grunn er det 

rådmannen pekte på i 2002. Det andre er tidsaspektet. Minnesteinen har stått på samme sted i 

65 år og det er 12 år siden siste sak om flytting. Det tredje er gjennomførte og planlagt tiltak 

som vil gjøre parken og nærliggende områder mer attraktive. Den nedre delen av parken der 

statuen står har fått en ansiktsløfting det siste året og omgivelsene rundt statuen er åpnere og 

lysere. Den ligger og nær inn til den nye oppmerkede «by-stien». Planene om å etablere en 

aktivitetspark i området vil og være med å bidra til at parken blir mer attraktiv. Rådmannens 

vurdering er derfor at minnesteinen bør bli stående i Søndre Park. 

 

 

 

Vedlegg 
Innspill fra Runar Johansen, Linda Nordgården og Tone Thoresen om bl.a. minnesteinen. 
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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, 29.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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ETABLERING AV BYTOALETT I HØNEFOSS SENTRUM  

 

Arkivsaksnr.: 14/646   Arkiv: M55  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

189/14 Formannskapet 18.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune etablerer ikke bytoalett i sentrum av Hønefoss nå. 

 

Sammendrag 
Det mangler offentlig toalett i sentrum av Hønefoss som er åpent døgnet rundt.  

Det finnes ulike mulige fysiske løsninger og ulike driftsmodeller for et slikt toalett. Behovet 

må veies opp mot kommunens økonomiske situasjon. 

 

Innledning / bakgrunn 
Det har vært oppslag i media om at det mangler offentlig toalett i Hønefoss sentrum og som 

er åpent døgnet rundt. Det har vært pekt på et udekket behov spesielt etter stengetid for 

serveringsstedene og at det medfører urinering i gater og bakgårder. Det finnes toaletter på 

serveringsstedene samt i servicebygget for bussgata, men disse har begrenset åpningstid. 

Det er pekt på at kommunen må ta ansvar for dette. Kommunen har innhentet foreløpig tilbud 

på bygging og drift av toalettanlegg. Kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon som 

tilsier at den er nøktern med hensyn til nye forpliktelser. 

 

Beskrivelse av saken 
Det mangler offentlig toalett i sentrum av Hønefoss som er åpent døgnet rundt.  

Det finnes ulike fysiske løsninger og ulike driftsmodeller. 

Det finnes alternative aktuelle plasseringer for frittstående toalettbygg i sentrum 

Det kan også vurderes alternativ lokalisering i eksisterende bygg. 

Kommunen kan bygge og drifte selv eller kjøpe tjenestene. 

Dersom kommunen velger å etablere offentlig toalett må den innhente konkurrerende tilbud 

på løsning med pris i tråd med lov om offentlige anskaffelser, alternativt etablere tilbudet 

selv. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Bytoalett er ikke nevnt i noen kommunale planer eller budsjetter. 

 

Juridiske forhold  
Det er ikke lovkrav om offentlig toalett i bysentrum.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Det er ikke behandlet sak om bytoalett tidligere, men saken har vært drøftet i HMA og 

formannskapet.  
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Økonomiske forhold 
Rådmannen har innhentet ett tilbud på et frittstående bytoalett med wc, handicapwc og 

pissoar for å få en pekepinn på kostnadsnivået. Disse er: 

 

1)Alternativ kjøp: kr 1.200.000,- eks mva. Lokal tilkopling til vann, avløp, el kommer 

i tillegg. Drift og vedlikehold kommer i tillegg. 

 

2)Alternativ leie med drift og vedlikehold kr 35.000,- eks mva. pr mnd. 

 

3)Alternativ reklamefinansiert toalett. De to bedriftene som har slikt opplegg opplyser 

at dette ikke er aktuelt i Hønefoss da byen er for liten til å gi tilstrekkelig overskudd. 

 
Dersom det planlegges nytt toalettbygg må kommunen skaffe tomt, søke byggetillatelse og 

varsle naboer. Det må skiltes tydelig i bygatene. 

 

Alternative løsninger 
Alternativt forslag til vedtak: 

 

«Rådmannen får oppdrag med å innhente konkurrerende tilbud på etablering og drift av 

offentlig toalett i sentrum og gjennomføre tiltaket. Investerings- og driftskostnader 

innarbeides i budsjett 2015.» 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen ser behovet for et bytoalett i Hønefoss sentrum og temaet har også vært tatt opp 

av næringsliv i sentrum og av media flere ganger. 

 

Rådmannen mener imidlertid at Ringerike kommunes økonomiske situasjon tilsier at det ikke 

ligger til rette for å etablere dette nå. Rådmannen anbefaler derfor at det ikke etableres 

bytoalett i sentrum av Hønefoss nå. 

 
 

 Ringerike kommune, 28.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Helland  

saksbehandler: Gunnar Hallsteinsen 
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367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park - 1. gangsbehandling  

 

Arkivsaksnr.: 14/1477   Arkiv: PLN 367  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

113/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.11.2014 

190/14 Formannskapet 18.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 

og 12-10.  

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

3. Ved vedtak av områdereguleringa, tas det sikte på å oppheve de deler av gjeldende 

reguleringsplan 272-03 Eggemoen Industriområde og flyplass, vedtatt 20.06.07 som 

overlappes av ny plan.  

4. Det skal vurderes konkrete muligheter for å etablere erstatningsarealer for idrett og 

friluftsliv. Det må herunder vurderes hvordan opparbeiding kan sikres og fordeling av 

kostnader.  

 

Sammendrag 
Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av en næringspark rundt Eggemoen 

flyplass, tilrettelagt for virksomheter med flyplassrelatert behov og teknologibaserte 

kunnskaps- og produksjonsbedrifter. Dette innebærer også å legge til rette for kontorbygg og 

eventuelle andre formål som naturlig kan knytte seg opp mot næringsparken.  

 

Planprogram for planarbeidet ble fastsatt 21.08.2012, og nå legges planforslag med 

konsekvensutredning fram for politisk behandling. Planforslaget omfatter store områder som 

er populære og mye brukt til friluftsaktiviteter og trening, og medfører store negative 

konsekvenser for utøvelse av dette. Forslaget legger også opp til å ikke bevare flere 

naturområder som anses verdifulle.  

 

Med bakgrunn i en helhetlig vurdering der også konsekvensene for naturmangfoldet og 

muligheten for flytting av friluftsaktiviteter er vurdert, anbefaler rådmannen likevel at 

planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannen ser svært 

positivt på at planforslaget vil bidra til utvikling av næringsliv med tilhørende arbeidsplasser. 

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

Eggemoen ligger nordøst for Hønefoss, ikke langt fra grensa til Jevnaker kommune og 

Oppland fylke. Planområdet ligger like ved E16. I tilknytning til Eggemoen flyplass er det 

etablert virksomheter som Tronrud Engineering, Norsk Titanium og Topflight. På deler av 

planområdet står et tidligere forsvarsanlegg, Eggemoen leir.  
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Eggemoen er en av flere grusmoer i Ringerike. Den ligger som et markert platå i området, og 

faller bratt ned mot sør og Hønefoss, og mot sørøst og Randselva . Området grenser ellers 

nordøst mot Jevnaker, sørvest mot Nærstadmarka/Hensmoen og nordvest mot Eggemoen og 

Vågårdsåsen. Området består av en typisk furumo, hvor store deler av området er ryddet for 

vegetasjon på grunn av eksisterende rullebane, og ved eksisterende bygg. Det er ei etablert 

lysløype, og flere merka stier i området.  

 

Planforslaget 

Forslag til områderegulering er mottatt fra Halvorsen&Reine AS, på vegne av Ola Tronrud 

AS. Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

1. Plankart i målestokk 1:1000, merka "1. gangsbehandling". Se vedlegg 1.  

2. Reguleringsbestemmelser datert 22.10.2014. Se vedlegg 2.  

3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 22.10.2014. Se vedlegg 3.  

 

Planbeskrivelsen inneholder en beskrivelse av planforslaget og konsekvensutredning. I 

kapittel 9 er konsekvensutredningen oppsummert og sammenstilt. Det er utarbeida flere 

delrapporter (vedlegg 7-17).  

 

Planforslaget legger til rette for virksomheter med flyplassrelatert behov og teknologibaserte 

kunnskaps- og produksjonsbedrifter. Planen har et langt tidsperspektiv, som blant annet 

avhenger av markedet. Det vil trolig ta flere tiår før planområdet er fullt utbygd. 

Maksimal utnyttelsesgrad beregnes i % BYA og skal ikke overskride 50 % innenfor  

områdene avsatt til byggeformål. Maksimal byggehøyde for gesims og møne er satt til 18,0 

m.  

 

Krav om disposisjonsplan og utomhusplan 

Planområdet er stort, og plankartet framstår lite detaljert. Dette må ses i sammenheng med  

reguleringsbestemmelsene som setter krav om disposisjonsplan for de enkelte 

byggeområdene. Disposisjonsplanen skal vise en mer detaljert utnyttelse, med tomtegrenser, 

internt vegnett, byggegrenser, atkomst m.m. Disposisjonsplanen skal være utgangspunktet 

for en mer detaljert utomhusplan for den enkelte tomt. Det er også satt krav om en viss andel 

grønt innenfor hver tomt.  

 

Eggemoen – felles planbeskrivelse  

Rådmannen v/ areal- og byplankontoret har utarbeida en egen planbeskrivelse for Eggemoen 

som helhet. Se vedlegg 4. Dette dokumentet tar for seg noen overordna temaer og de forslag 

til utvikling som kommunen kjenner til i området. Denne planbeskrivelsen er utarbeida ut fra 

krav i planprogrammet om å utrede konsekvenser for et større område (se s. 17 i 

planprogrammet). Det er også utarbeida 3 temakart til denne planbeskrivelsen (vedlegg 18-

20).  

 

Gjeldende reguleringsplan 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 272-03 Eggemoen Industriområde og 

flyplass, med siste vedtatte endring 20.06.2007. Ny områderegulering vil overlappe og 

oppheve denne planen.  

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en områderegulering. Størsteparten av planområdet foreslås regulert 

uten krav om påfølgende detaljregulering. Dvs. at byggesaker kan behandles umiddelbart 
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etter vedtak av plan. Dersom det utløses krav om utbygging av nytt kryss mot E16 må det 

utarbeides en egen detaljregulering for dette.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet er i hovedsak eid av Ola Tronrud AS.  

 
Natur og friluftsliv 

Eggemoen er et mye brukt område til utøvelse av friluftsliv og trening. Mange klubber og 

organiserte utøvere av ulike typer aktiviteter har sterke interesser til områdene som nå 

foreslås regulert til næringspark. Det flate terrenget med oppmerkede løyper, lysløype og 

overganger mot andre landskapsformer (særlig stigningen mot Buttentjern) gjør området 

svært attraktivt. Oppmålte løyper med kjent lengde og markering for hver kilometer gjør 

sammen med lysløypetrasèen området svært attraktivt også for uorganiserte som benytter 

Eggemoen til tur og trening. Konflikten med utøvelse av friluftsliv og de sterke interessene 

ulike brukergrupper har til området har ført til at det i utredningene er lagt særlig vekt på 

kartlegging av konsekvensene ved omregulering fra LNF.  

 

Flyplassen og konsesjon 

Planforslaget tilrettelegger for etablering av en industri og næringspark med egen flyplass. 

Flyplassen er etablert og det er store omkringliggende utbyggingsområder med svært gode 

muligheter for forbindelse via veg og på sikt kanskje jernbane mot sentrale områder på 

Østlandet. Dette gir Eggemoen en unik identitet som gjør at området vil kunne konkurrere om 

aktører som ikke ville vært aktuelle for andre industri og næringsområder i regionen. 

 

Flytrafikken som tillates på flyplassen kontrolleres gjennom konsesjonen. Denne gir føringer 

for tider, størrelse på fly/ antall passasjerer og antall flybevegelser. For å få konsesjon til drift 

av flyplass må konsesjonssøknaden være i tråd med gjeldende arealplan. Konsesjon gis av 

luftfartstilsynet etter søknad fra konsesjonssøker. Kommunen vil være høringspart i slike 

saker, og deres syn vil normalt bli tillagt stor vekt dersom det ikke er snakk om 

hovedflyplasser. Høringsfristen for innspill til konsesjonssøknaden er normalt så lang at 

kommunen vil ha nødvendig tid til å få en uttalelse politisk behandlet, og eventuelt foreta 

lokal høring av sine innbyggere. 

 

Dagens konsesjon for Eggemoen tillater et relativt høyt antall flybevegelser. Ut i fra dagens 

bruk med trening for bl.a. ambulansehelikopter er det nødvendig med et høyt antall. 

Bakgrunnen for dette er at en letting og landing regnes som to bevegelser, og under trening 

vil antallet bevegelser derfor bli høyt uten at fartøyet forlater landingsstripa. 

 

Jevnaker 

Planområdet strekker seg nesten til nabokommunen Jevnaker. Både vegforbindelsen E16 

mellom Jevnaker og Hønefoss og aktiviteten planforslaget legger opp til vil ha mye av de 

samme konsekvensene for Jevnaker som for Ringerike. Dette gjelder både positive 

konsekvenser i form av mulige arbeidsplasser og verdiskapning, men også de negative 

gjennom støy/forurensning og tap av et mye brukt friluftsområde. Jevnaker kommune er 

høringsinstans når planforslaget sendes på høring.  

 

Trafikk 

Ved full utbygging i tråd med planforslaget vil det, etter beregningene i trafikkutredningen, 

genereres stor trafikk til området og det vil være behov for etablering av nytt planskilt kryss 
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inn til Eggemoen. Ansvar og finansiering av dette er ikke klarlagt og hensynet er derfor 

ivaretatt gjennom rekkefølgebestemmelsene som setter begrensninger for utbyggingen inntil 

et planskilt kryss er regulert og etablert. Eksisterende kryss har fortsatt god kapasitet og 

tillater en viss utbygging i tråd med planen. Det er her naturlig å presisere at planforslaget tar 

sikte på en utvikling over tiår og at trafikktallene ved full utbygging er i samme 

størrelsesorden som trafikken fra E16 inn til Hønefoss ved Hvervenkastet. Dagens kryss 

ventes derfor ikke å bli begrensende i nær framtid. 

 

Teknisk infrastruktur 

Utvikling av Eggemoen vil få ringvirkninger utenfor selve området Eggemoen når det gjelder 

vann- og avløp. Utviklingsplanene tilsier at vannforsyningsnettet må forsterkes. Likeledes må 

transportnettet for avløp måtte ses på. Eggemoen har i dag vannforsyning fra Viul og 

høydebassenget Askilsrud, og tilfredsstiller ikke brannvannskrav. Kommunen ønsker å legge 

til rette for en tosidig forsyning mot Eggemoen, og har sett på ulike alternativer for dette. Det 

er gjort nærmere rede for dette i den felles planbeskrivelsen, vedlegg 4. Se også vedlegg 17 

med notat om framtidig vannforsyning på Eggemoen.   

 

Kulturminner/Eggemoen leir 

Eggemoen leir er fredet gjennom "landsverneplan for Forsvaret". Planforslaget tar ikke sikte 

på annen bruk av området, enn at det sikres gjennom etablering av en hensynssone. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Eggemoen er i gjeldende kommuneplan vedtatt 30.08.2007 avsatt til følgende formål:  

- Landbruks- natur- og friluftsformål (LNF). 

- Erverv. 

- Annet byggeområde. 

- Flyplass. 

- Offentlig bygning. 

 

I tillegg til de ordinære arealformålene viser kommuneplanen følgende:  

- Et større område er båndlagt for forsvaret. Forsvaret har opphevet klausuleringen for 

deler av området, og dette skal endres ved revisjon av kommuneplanen i 2015.  

- Vurderingsområde for framtidig masseuttak.  

- Aktuell korridor for forkortelse av E16 mellom Nymoen og Eggemoen.  

- Innflygningsflate for Eggemoen flyplass.  

 

Planforslaget er ikke i tråd med kommuneplanen, da det foreslås å regulere et større LNF-

område til næringsformål.  

 

Næringsutvikling er et av hovedmåla i kommuneplanen, og et satsingsområde iht. kommunal 

planstrategi. I kommuneplanen står det blant annet at det skal tilrettelegges for ny 

næringsetablering på forsvarets eiendommer på Eggemoen.  

 

Juridiske forhold  
Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene gjøres rede for hvordan disse er fulgt opp. Det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i.   



  Sak 190/14 

 

 Side 33   

 

 

Områdene planforslaget omfatter er kartlagt. Det er imidlertid igangsatt et arbeid for 

kartlegging av biologisk mangfold på kalk og sand-furuskoger som tidligere har vært ansett 

som en mindre interessant biotop og som Eggemoen er et typisk eksempel på. Denne 

kartleggingen er ikke ferdig, og det foreligger ikke konklusjoner foreløpig. Det vil være 

naturlig å vurdere om prosjektet bringer noe nytt til saken. Se vedlegg 15 og 16. 

Vurderingene i saken er gjort med bakgrunn i tidligere utførte kartlegginger. 

 

Planforslaget er i konflikt med de kartlagte naturområdene som har stor verdi. Vern av disse 

områdene vil skape utfordringer i forhold til en effektiv utnyttelse av områdene avsatt til 

industri/næring og taxebane. Det er også usikkert om ønsket effekt av vern vil oppnås dersom 

områdene rundt bygges ned og lokalitetene beholdes som øyer i næringsparken. Planforslaget 

som fremmes legger derfor opp til at naturmangfoldet i denne saken må vike for hensynet til 

å legge til rette for næringsparken. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 Samarbeidsavtale mellom Ola Tronrud AS og Ringerike kommune ble vedtatt i 

formannskapet 01.11.2011 sak 148/11. Kommunen har gjennom vedtak av denne 

avtalen blant annet forplikta seg til å prioritere planressurser, være positiv som 

uttalepart til konsesjonssøknad, samt å gå inn for å oppheve fredningen av Eggemoen 

militærleir. Avtalen følger som vedlegg 6.  

 Formannskapet vedtok oppstart av planarbeidet, samt høring og offentlig ettersyn av 

forslag til planprogram 17.01.2012, sak 13/12.  

 Planprogrammet ble fastsatt av formannskapet i møte 21.08.2012, sak 190/12 (se 

vedlegg 5), 

 

Økonomiske forhold 
Planen fremmes som en områderegulering, som er en kommunal plantype. Det vil si at 

kommunen ikke kan ta saksbehandlingsgebyr for planen.  

 

Utbygginga vil gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av infrastruktur. 

Det er blant annet foreslått at deler av vegsystemet skal være kommunalt. Dette gjelder "o-

veg" som går fra krysset mot E16 og langs vestsiden av planforslaget i retning forsvaret.  

 

Det er videre lagt opp til tilknytning til kommunalt V/A-anlegg på sikt, og utviklingen på 

Eggemoen vil kreve betydelige investeringer i V/A. Fordeling av kostnader må avklares 

gjennom utbyggingsavtale.   

 

Behov for informasjon og høringer 
Iht. planprogrammet skal det gjennomføres et informasjonsmøte i forbindelse med høring og 

offentlig ettersyn.   

 

Rådmannen har avtalt møte om planforslaget i planforum. Planforum er et forum der 

regionale myndigheter som fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens Vegvesen har møte 

med kommunene for å klarlegge og samordne statlige, regionale og kommunale interesser. 

Ola Tronrud A/S vil være representert og informere om planen på møtet som etter planen skal 

avholdes i november. 
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Rådmannens vurdering 
Konsekvensutredning  

Planarbeidet krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. 

Rådmannen anser at utredningsplikta er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og 

vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført.  

 

Idrett og friluftsliv 

Når det gjelder idrett og friluftsliv er det konkludert med at konsekvensene er store og sterkt 

negative. Mulighetene for å etablere tilsvarende tilbud i tilgrensende områder er til stede.  

Flytting av anleggene og opparbeiding av løyper andre steder er imidlertid problematisk ut i 

fra at dette vil legge bindinger på annen manns grunn. Rådmannen mener det må sees konkret 

på mulighetene for å etablere erstatningsarealer, og hvordan opparbeiding kan sikres.  

 

Samla vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Eggemoen Aviation & Technology Park som vil kunne 

bidra til næringsutvikling og et betydelig antall arbeidsplasser i Ringerike. Med bakgrunn i 

dette anbefaler rådmannen at planforslaget fremmes, og sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn. Høringsfristen kan vurderes ut i fra eventuelt ønske om politisk behandling 

i Jevnaker. 

 

Vedlegg 
1. Plankart i målestokk 1:1000, merka "1. gangsbehandling".  

2. Reguleringsbestemmelser datert 22.10.2014.   

3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 22.10.2014.  

4. Eggemoen – felles planbeskrivelse, datert 16.10.2014.  

5. Fastsatt planprogram, 21.08.2012.*  

6. Samarbeidsavtale mellom Ola Tronrud AS og Ringerike kommune, 02.07.2012.*  

7. Flyfotomontasje Eggemoen Aviation & Technology Park* 

8. Prinsippsnitt taxebane* 

9. Temautredninger: Naturmangfold, idrett og friluftsliv, infrastruktur. Oktober 2012*  

10. Notat naturmiljø 05.07.2013* 

11. Notat transport 05.06.2013* 

12. Støyutredning 26.03.2014* 

13. Rapport støysoner etter T1442/2012 for Hønefoss flyplass, Eggemoen, 03.03.2014* 

14. Lokal luftforurensning Eggemoen flyplass og næringspark, mars 2014* 

15. Sandfuruskog, notat 28.04.2014* 

16. Sandfuruskog og sandfuruskogsopper NINArapport foreløpig versjon oktober 2014* 

17. Notat framtidig vannforsyning Eggemoen 24.10.2014* 

18. Temakart idrett og friluftsliv* 

19. Temakart naturmangfold og kulturminner* 

20. Temakart samferdsel og infrastruktur* 
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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, 27.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Lars T. Lindstøl og Guro Skinnes 
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Områdereguleringsplan 366 Kunnskapspark Ringerike 1.gangs behandling 

 

Arkivsaksnr.: 14/1488   Arkiv: PLN 366  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

116/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.11.2014 

191/14 Formannskapet 18.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar å legge planforslag for områdereguleringsplan nr. 366 

“Kunnskapspark Ringerike” (med konsekvensutredning) ut på høring og offentlig 

ettersyn. 

 
2. Det tas sikte på at planforslaget, ved vedtak, skal erstatte eksisterende 

reguleringsplaner for områdene innen planens avgrensning. 

 

3. Før 2.gangs behandling skal plankart og bestemmelser kvalitetssikres i 

forhold til å ivareta tilfredsstillende sikkerhet mot ras. 

 

4. Det må, før sluttbehandling, vurderes rekkefølgebestemmelser for tillatt 

utbygging i tråd med konklusjonene i trafikkanalysen. 

 

5. Planforslaget legges på høring med begge kryssalternativer. Ved endt 

høring fremmer rådmannen sak for endelig avgjørelse av kryssløsning og 

innarbeider dette i planforslag til sluttvedtak. 
 

6. Rådmannen skal før 2.gangs behandling avklare erstatningsansvar og 

finansiering av nødvendig grunnerverv og påført ulempe for berørte 

grunneiere. 

 

Sammendrag 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avdeling Hønefoss, har behov for en plan som kan 

avklare arealbruken i området på en fremtidsrettet måte, og en områdereguleringsplan, jf. 

plan- og bygningsloven (pbl) § 12-2, anses som det planredskapet som egner seg her. 

 

En områderegulering for “Kunnskapspark Ringerike” anses å ha “vesentlig virkning for 

miljø og samfunn” og utløser derfor kravet om planprogram og Konsekvensutredning 

(KU). Jf pbl §§ 4-1 og 4-2. 

Planforslaget åpner for betydelig utbygging av undervisningslokaler, studentboliger og 

høgskoletilknyttet næring. Det er ingen konkrete planer for denne utviklingen med tanke 

på nye undervisningsbygg eller næringsutvikling. Planen gir nødvendig fleksibilitet for 
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høgskolen til å utvikle seg og gir muligheter som er nødvendige for å opprettholde sin 

attraktivitet og konkurranseevne opp i mot andre læringsinstitusjoner. 

Reguleringen legger til rette for at studentboliger kan etableres innenfor planområdet, noe 

som kan bidra positivt til en sterkere identitet og liv på campus. 

Planen tar sikte på å legge til rette for utvikling av et campusområde med høy kvalitet. 

Etablering av nytt kryss vil bedre adkomst til høgskolen og tilgjengelighet til sentrum og 

omkringliggende områder. Gjennomføring av nytt kryss er ikke sikret i forslag til 

reguleringsbestemmelser.  

 

Innledning / bakgrunn 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) sine lokaler i Dalsbråten er utdaterte og 

høgskolen ønsker å utvikle sin avdeling i Hønefoss med undervisningslokaler og nye 

områder for studentboliger. Et prosjekt “Kunnskapspark Ringerike” er i gang med HBV 

og Ringerike Utvikling (RU) som initiativtakere. Planen åpner for høyere utnyttelse av 

området og tillater bygging av undervisningsbygg, studentboliger, torg og uterom, samt 

høgskoletilknyttede næringer og videreføring av bolig i deler av eksisterende 

boligområder. Planen har fokus på tilgjengelighet for gående og syklende og legger opp 

til at deler av parkeringen på området skal legges under bakken i forbindelse med 

etablering av nye studentboliger. Planen vil ha store konsekvenser for enkelte naboer som 

blir sterkt berørt ved omlegging av atkomsten til området. 

 
Statsbygg er grunneier i området og samarbeider med HBV og Studentsamskipnaden i 

Buskerud (SiBu) om oppdatering av undervisningslokaler, utvikling av høgskoleområdet og 

planlegging av nye studentboliger i Hønefoss. 

Slik situasjonen er i dag er HBV lite synlig i bybildet og for dårlig knyttet opp mot sentrum. 

Adkomstforholdene til høgskolen er vanskelige og mye av arealene rundt skolen brukes til 

parkering. 

 
Det er behov for en plan som gir mer detaljerte, områdevise avklaringer av arealbruken. 

 

Beskrivelse av saken 
Eldre reguleringsplaner 

I tillegg til gjeldende reguleringsplan for selve HBV-tomta er det i dette området flere 

mindre reguleringsplaner fra ulike tidsperioder. Noen av disse reguleringsplanene er eldre, 

ikke gjennomførbare planer. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan og de 

deler av andre vedtatte reguleringsplaner som omfattes av planen ved godkjenning av 

områderegulering nr. 366 “Kunnskapspark Ringerike”. 

I planbeskrivelsen kapittel 4.6 er berørte reguleringsplaner listet opp. Det konkluderes 

med at omreguleringen ikke vil gi særlig negative konsekvenser men derimot rydde opp i 

eldre planer. 

 
Mulighetsstudien 

Prosjektet "Kunnskapspark Ringerike" er organisert i tre undergrupper: 

Stedsutviklingsgruppen, faggruppen og knutepunktgruppen med hver sin gruppeleder. 

Ringerike Utvikling har sekretariatet. 

Eksisterende reguleringsplan nr. 217 for Statens Lærerhøgskole i Handel- og Kontorfag’s 

tomt (nå HBV) i Dalsbråten er fra 1993 og viser reguleringsformål offentlige bygninger 

og trafikkområde kjøreveg helt i vest på reguleringsplanen. 
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Stedsutviklingsgruppen har utarbeidet en mulighetsstudie (s.47/48 i planbeskrivelsen) for 

Kunnskapspark Ringerike for å vurdere romlig utvikling av eiendommen og 

naboeiendommene til høgskolen. Studiene tok utgangspunkt i mulighetene og analyserte 

behov og brukbarhet. Konklusjoner fra dette arbeidet er tatt med videre i 

reguleringsplanprosessen. 

 
Studentboliger 

SiBu’s boliger var tidligere spredt på tre geografiske steder i Hønefoss med til sammen 9 

eldre bygg, med de driftsulemper som dette medfører. Disse 9 byggene utgjør 120 

boenheter. SiBu har estimert et behov for ca. 250 hybelenheter i Hønefoss. Ved nybygg 

opereres det med en nøkkelfaktor på 30 m² pr. hybelenhet. SiBu er i ferd med å selge sine 

gamle studentboliger og posisjonerer seg derved for å kunne investere på campus.  

 
Områdereguleringa legger til rette for at en større andel av studentboligene kan etableres 

innenfor planområdet, noe som ventes å bidra positivt til en sterkere identitet og campus på 

området. Området ventes også å få mer liv ved at det blir flere personer utenom skoletid og 

det vil bli lettere å samle folk til interne aktiviteter og arrangementer. 

Mulig gangbru over Storelva mot Schjongslunden er tatt med i planforslaget. Det knyttes 

ikke rekkefølgebestemmelser til gjennomføring av gangbru. Eventuell gjennomføring av 

denne er derfor avhengig av interesse og finansiering fra parter som kan ha nytte av en slik 

forbindelse.  

Det er lagt vekt på gode gangforbindelser og kontakt mot omkringliggende grøntområder og 

de nye utbyggingsområdene i Krakstadmarka. 

Planforslaget sikrer forbindelse og mulighet for allmenn ferdsel fra grøntområdene i øst 

gjennom bestemmelsen §2.3.4  

 
Utviklingsmuligheter 

Plangrepet legger til rette for utviklingsmuligheter som anses ønskelige og realistiske og har 

lagt stor vekt på arealsituasjonen både bruksmessig og estetisk. Ringerike kommune ønsker 

en helhetlig utvikling av området, der lokaliteter for høgskolen, studentboliger og 

uteområdene sees i sammenheng med kommunikasjonsårer mot byen. 

 

Planforslaget gir mulighet for fortetting og etablering av ytterligere 20 000 kvm BRA 

innen arealene BOP1 og BKB5.  

BOP1 skal nyttes til offentlig eller privat tjenesteyting i form av undervisning, forskning, 

næringsutvikling samt servicefunksjoner for studenter og ansatte. I første omgang er det 

nærliggende med en ombygging av eksisterende bygningsmasse i BOP1 

(Høgskolebygget).  

BKB5 skal nyttes til studentboliger og offentlig eller privat tjenesteyting. Det legges opp 

til etablering av inntil 250 studentboliger/ 10 000kvm BRA på BKB5 (nåværende 

parkeringsarealer). Økning i antall studenter nær høgskolen ventes å ha en positiv effekt 

for campus-området.  

Planforslaget legger til rette for betydelig utbygging også av undervisningslokaler, 

studentboliger og høgskoletilknyttet næring. Det er ingen konkrete planer for denne 

utviklingen, men planen gir nødvendig fleksibilitet for Høgskolen til å utvikle seg i tråd 

med utviklingen og gir muligheter som er nødvendige for å opprettholde sin attraktivitet 

og konkurranseevne opp i mot andre læringsinstitusjoner. 
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Bestemmelsene gir strenge føringer for bruk av materialer og hvordan bygninger skal 

henvende seg til offentlige plasser. 

 
Det tas hensyn til grønne verdier og legges opp til at området og bygninger også skal kunne 

brukes av andre som ikke har direkte tilknytning til høgskolen. Det er lagt vekt på god 

tilgjengelighet for alle. 

 
Områdeplanen 

Planeier er kommunen, men etter avtale har planforslaget blitt utarbeidet av Statsbygg i 

tråd med høgskolens behov. Områdeplanen består av plankart med bestemmelser og en 

planbeskrivelse. Områdeplanen Kunnskapspark Ringerike er en så omfattende plan at det 

også inntrer krav om konsekvensutredning. I den sammenheng er det gjort utredning av 

naturmiljø, trafikkforhold, grunnforhold, klima/luft/støy, samt risiko og sårbarhetsanalyse. 

Konklusjonene fra utredningene er overført til planbeskrivelsen. Andre forhold som har 

vært relevante for planarbeidet er også synliggjort og vurdert i planbeskrivelsen. 

 

Naturmiljø/biologisk mangfold 

Alle planforslag skal vurderes i forhold til naturmangfoldloven. 

Planforslaget berører i mindre grad uberørt natur og kartleggingen av berørte og 

tilgrensende områder anses tilstrekkelige. Planbeskrivelsen konkluderer med at 

utviklingen det reguleres for kan gi negative konsekvenser for fuglearten spurvehauk 

dersom arten ikke finner andre tilholdssteder i nærområdet. Konsekvensene totalt vurderes 

som svakt negative. Det anbefales ikke avbøtende tiltak i planbeskrivelsen. 

 

Trafikkforhold 

Planforslaget viser ny kryssløsning fra Bredalsveien mot Osloveien (Rv.35) I forbindelse 

med planarbeidet har det ikke vært krav fra regionale myndigheter om endring av krysset, 

men det har vært hensiktsmessig å ta krysset med i planen for å sikre en hensiktsmessig og 

attraktiv atkomstsituasjon for Høgskolen. Planforslaget vurderer konsekvensene for 

trafikkforholdene som minimale ved gjennomføring av et første utbyggingstrinn som 

dermed ikke utløser behov for endring av dagens situasjon.  

Ved full utbygging blir konsekvensene vurdert som positive ved ombygging av kryss og 

tiltak som bedrer forholdene for fotgjengere. Dagens undergang forutsettes erstattet med 

kryssing i plan ved etablering av nytt kryss. Dagens undergang anses som mindre gunstig 

ut i fra stigningsforhold og universell utforming, men også fordi den ikke gir gode og 

logiske forbindelser på tvers av Osloveien. Statens Vegvesen har ytret sterk skepsis mot 

en fjerning av undergangen. 

Planforslaget tar utgangspunkt i ønske om etablering av x-kryss. Dette gir dårligere 

kapasitet for biltrafikk enn rundkjøring, men i vurderingen er det vektlagt at dette er et 

hensyn som prioriteres ned i forhold å skape en attraktiv og urban atkomst til 

høgskoleområdet, samt hensynet til myke trafikanter. 

Krysset ligger på hovedinnfartsåren til Hønefoss. Og tilgjengeligheten mellom byen og 

E-16, og utbyggingsområdene på Hvervenmoen og Tanberglia vil bli sterkt berørt. 
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Etablering av rundkjøring vil gi best trafikkapasitet. I planen nedprioriteres hensynet til 

trafikkavvikling sett opp mot fordelene et X-kryss har i form av å skape en attraktiv 

atkomst for høgskolen og styrke det urbane preget. 

 

En rundkjøring vil beslaglegge større deler av kommunens grunn sør-vest for krysset. Ved 

valg av X-kryss vil arealene utgjøre en større sammenhengende tomt med god 

eksponering, noe som antas å kunne gi mulighet for høyere verdi av arealene enn ved 

etablering av rundkjøring. 



  Sak 191/14 

 

 Side 41   

 

 

 

Planforslaget stiller ikke krav til gjennomføring av krysset gjennom 

rekkefølgebestemmelsene og viser gjennom trafikkanalysen at planlagt utbygging av 

studentboliger og ombygging av Høgskolen ikke utløser behov for kryssendring. 

Rådmannen kan heller ikke se at etableringen av krysset er naturlig å pålegge andre 
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planer. Statens Vegvesen har signalisert skepsis til forslag om kryssendring og stiller seg 

negative til fjerning av undergangen.  

 

Grunnforhold 

Planprogrammet gav føringer om at grunnforholdene i området må vies spesiell 

oppmerksomhet. Det er utarbeidet en geoteknisk rapport om grunnforhold som 

konkluderer med at fundamenteringsforholdene i området ikke er spesielt problematiske. 

Det vises til grunnundersøkelsene fra Krakstadmarka og konkluderes med nærmere 

grunnundersøkelser må gjennomføres dersom man går ut over det som beskrives som 

sikkert i denne rapporten. Planforslaget stiller ikke krav til nærmere undersøkelser og det 

er heller ikke avsatt byggegrense mot elveskrenten. 

 

Klima/luft/støy 

Planforslaget vurderes ikke å ha vesentlig innvirkning på temaene og foreslår ingen 

spesielle tiltak. 

 

Barn og unge. 

Planforslaget vurderes å ha positive konsekvenser for barn og unge ved at det åpner 

området og bedrer forbindelsene til omkringliggende grøntområdet. Tiltak for sikring av 

myke trafikanter ved Bredalskrysset og sterk begrensning av biltrafikk i campusområdet 

anses også som positivt for barn og unge. 

 

Eiendomsinngrep/ konsekvenser for grunneiere. 

Planforslaget får konsekvenser for en rekke grunneiere. Utfyllende beskrivelse av 

konsekvenser gis i planbeskrivelsen 6.6.8: Tabellen under er hentet fra planbeskrivelsen 

og viser oversikt over eiendomsinngrep. 

Gnr 

/bnr  

Areal som 

må 

omdisponere

s 

Areal avgis til  Bolighus 

må rives 

37/206 150 m2 Utvidelse av Osloveien.   

37/207 91 m2 Hjørne går med ved omlegging av veg  

38/16 311 m2 Stripeareal til felles adkomstvei SV3, samt kjøreveg 

SKV1 

 

38/17 276 m2 Utvidelse av Osloveien. Hjørne til fellesadkomst SV3.  

38/18 369 m2 Bred stripe areal for ny Bredalsvei. Mulig 

erstatningsareal nord, vest og øst for tomten 

 

38/19 41,1 m2 Stripeareal for ny Bredalsvei  

38/26 573 m2 Stripeareal for kjøreveg SKV1  

38/43 221 m2 Stripeareal for kjøreveg SKV1  
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38/44 91 m2 Stripeareal til felles adkomstvei SV3, samt kjøreveg 

SKV1 

 

38/38 293 m2 

(482 m2) 

Eiendommen må erverves og rives for fremføring 

av ny Bredalsvei samt nytt kryss med Osloveien 

X 

38/51 785 m2 Et område av boligeiendommen er avsatt som felt 

BKB5 

 

38/52 12,4 m2 Hjørne går med ved omlegging av veg  

38/67 46,5 m2 Utvidelse av Osloveien. Hjørne til fellesadkomst SV3.   

38/69 2640 m2 Et område av eiendommen inngår i BOP1  

38/70 41,4 m2 Stripeareal for ny Bredalsvei  

38/83 498 m2 

(675 m2) 

Eiendommen må erverves og rives for fremføring 

av ny Bredalsvei samt nytt kryss med kjøreveg 

SKV1 

X 

38/90 1,8 m2 Hjørne går med ved omlegging av vei  

38/95 37,6 m2 Stripeareal for ny Bredalsvei  

*Grå markering angir mindre konsekvenser 

Hvit markering angir større konsekvenser 

Rød angir behov for erverv av eiendom og riving av bolig. 

 

Forholdet til overordnede planer 
 I kommuneplanens arealdel fra 2007 er området ved Høgskolen avsatt til offentlige 

bygninger. De nærmeste områdene rundt er avsatt til boligområder og bak skolen på 

østsiden er arealene definert til fremtidig boligområde. Mot nord er arealene langs 

Storelva og opp til skolen avsatt til friområde. Det nederste kvartalet på nordsiden av 

Bredalsveien er i arealdelen avsatt til byggeområde erverv. 

I planbeskrivelsen er planer, føringer og retningslinjer som vurderes som relevante listet 

opp under kapittel 4. I kapittel 6, punkt 2 går det frem hvordan planforslaget er vurdert i 

forhold til disse. Planforslaget er i hovedsak i tråd med overordnede planer. Spesielt 

trekkes det fram at samlokalisering av studentboliger ventes å generere mindre trafikk, 

forholdene for gående og syklende bedres og adkomst til grøntområder og 

høgskoleområdet gjøres bedre og mer attraktivt. 

 

Juridiske forhold  
Områderegulering brukes av kommunen der den finner det er behov for å gi mer 

detaljerte, områdevise avklaringer av arealbruken enn kommuneplanens arealdel viser. 

 
I forskrift om konsekvensutredninger § 6 er det redegjort for innholdet i planprogram. For 

områdereguleringsplanen utredes bare de delene av planen som fastsetter rammer for 

fremtidig utbygging og som innebærer endringer i forhold til gjeldende plan. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
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Det ble forhåndsvarslet om oppstart av områderegulering i brev til berørte parter og naboer 

12. juli 2011. Dette ble gjort på grunn av arbeidene med mulighetsstudien. Det innkom en 

merknad fra Buskerud fylkeskommune om behov for registrering av automatisk fredede 

kulturminner. Kravet ble senere trukket i e-post datert 1.februar 2012. Det ble fattet vedtak 

om oppstart av planarbeidet i HMA (sak: 144/11 5. des. 2011) og Formannskapet (sak 

11/12 17.jan.2012). Samtidig ble planprogrammet vedtatt lagt ut til høring og offentlig 

ettersyn. Oppstart av plan og høring av planprogram ble varslet i brev og annonsert i Ring 

blad 28.01.2012 med frist for innspill 12.03.2012. Planprogrammet ble behandlet av HMA 

3.des 21012(sak 146/12) og fastsatt av Formannskapet (sak 264/12) den 4.des.2012. 

  

Økonomiske forhold 
Planen legger opp til en ombygging av Bredalskrysset og ombygging av 

Bredalsveien. Endringene medfører behov for grunnerverv for å sikre 

gjennomføringen. Ombyggingene er ikke nødvendige som følge av de planene som 

foreligger for utvikling av området på det nåværende tidspunkt, men det kan være 

naturlig at kommunen bidrar i et spleiselag ved senere endring av Bredalskrysset i 

tråd med planen. Det vil være aktuelt for kommunen å forskuttere innløsning av 

eiendommene som er nødvendige å erverve dersom eierne, på grunnlag av planen, 

ønsker dette. Det anses at kommunen vil kunne nyttiggjøre seg eiendommene på en 

hensiktsmessig måte fram mot en fremtidig gjennomføring av kryssendringen, samt 

at kostnadene ved erverv vil kunne inngå i kommunens del av spleiselaget.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Forslag til planprogram beskriver opplegg for informasjon og medvirkning, spesielt 

i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. 

Grunneiere som blir berørt gjennom inngrep på deres eiendom bør følges opp tett 

for å sikre at de får tilstrekkelig informasjon om konsekvenser og forventet 

framdrift. 

 

Alternative løsninger 
I mulighetsstudiene har det vært sett på ulike alternativer for utbygging som i ulik grad 

har tatt inn næring/industri/kontor og sett på ulike scenarier for campusutvikling. 

Høgskolen mener planforslaget som foreligger til behandling vil være et godt 

utgangspunkt for utvikling av høgskoleområdet. Og den anser at et større fokus på 

næringsarealer kan bli problematisk ut i fra begrenset etterspørsel etter næringsarealer 

som knytter seg direkte mot Høgskolen, selv om dette kan skape gjensidig nytte.  

 

I forhold til trafikkløsning beskriver planforslaget to alternativer med henholdsvis X-

kryss og rundkjøring, der X-kryss fremmes som det foretrukne alternativet. Etablering 

av rundkjøring vil gi best trafikkapasitet. I planen nedprioriteres hensynet til 

trafikkavvikling sett opp mot fordelene et X-kryss har i form av å skape en attraktiv 

atkomst for høgskolen og styrke det urbane preget. Det argumenteres også med at X-

kryss er mer fotgjengervennlig og at kapasitetsreduksjonen i forhold til rundkjøring er 

akseptabel ut i fra signaler om å fremme hensynene for gående og syklende og 

begrense bilbasert trafikk.  

Dette er i stor grad et politisk spørsmål om hvilke grupper som skal prioriteres og 

hvordan man ønsker utvikling av byen. Krysset ligger på hovedinnfartsåren til 
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Hønefoss og vil ha betydning for tilgjengelighet mellom byen og E-16, samt de nye 

utbyggingsområdene på Hvervenkastet og boligområdene i Tanberglia. 

 

Et alternativ er å legge planen ut til høring og offentlig ettersyn med begge løsningene 

og fatte beslutning om ønsket kryssløsning etter vurdering av innspill. Dette kan gjøres 

gjennom egen sak eller fastsettes ved 2.gangs behandling. Ulempen ved å avvente 

avgjørelsen til 2.gangs behandling er at planforslaget da må utarbeides i to versjoner 

med tilhørende konsekvenser ved valg av de ulike løsningene.  

Krysset er ikke tenkt opparbeidet som følge av planlagte utbygginger innen 

planområdet, men vil være nødvendig dersom man i fremtiden får en økt attraktivitet 

og videre utbygging av høyskoleområdet. 

 

Valg av trafikkløsning har konsekvenser på kommunens arealer nær krysset. X-kryss krever 

mindre areal enn en rundkjøring. 

 

Prinsipielle avklaringer 
Det er avklart at SiBu ønsker nye studentboliger på campus og det skal ikke planlegges 

for at disse skal spres rundt i Hønefoss. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen ser meget positiv på at Høgskolen i Buskerud og Vestfold og SiBu velger å 

satse videre på utvikling av høgskolemiljøet i Hønefoss. 

For Hønefoss som by representerer Høgskolen en stor verdi både som tilbud og gjennom 

studentene som bidrar i samfunnet. Kommunen bør etter rådmannens syn derfor gjøre sitt 

ytterste for å tilrettelegge for at høgskolen skal ha mulighet for å utvikle seg og ta grep 

for å sikre sin attraktivitet og konkurranseevne mot andre læringsinstitusjoner. 

 
Området ved HBV har et potensiale for utvikling. Ringerike kommune ønsker en 

helhetlig utvikling av området, der lokaliteter for høgskolen, studentboliger og 

uteområdene sees i sammenheng med kommunikasjonsårer mot byen. Rådmannen anser 

at planforslaget legger opp til en fornuftig og realistisk utvikling og støtter Høgskolens 

syn om å styrke campus gjennom etablering av studentboliger for å styrke studentmiljøet. 

 

Planforslaget legger til rette for god tilgjengelighet og åpner for at flere kan bruke 

områdene. Rådmannen anser at dette er et grep som kan knytte Høgskolen tettere til 

lokalsamfunnet og bidra positivt til utviklingen av byen. Høgskolen vil også kunne bli et 

tyngdepunkt for kulturelle aktiviteter som bidrar til å gjøre området både mer attraktivt og 

sentrumsnært. 

 
Planprogrammet ga føringer om utredning av grunnforholdene. Rapporten som ble 

utarbeidet konkluderer med at grunnforholdene ikke er spesielt problematiske, men sier at 

løsning av fundamentering må avklares senere i planutviklingen. Det er også vist til 

konklusjonene fra undersøkelsene for Krakstadmarka. 

Planbeskrivelsen sier noe om at planen ikke tar sikte på bygging utenfor områdene som i 

dag allerede er bebygget, men dette ser ikke ut til å være sikret tilstrekkelig gjennom 

plassering av byggegrenser eller krav om dokumentering av grunnforhold eller løsning for 

fundamentering. Det må også tillegges at mens Tandberglia (del av Krakstadmarka) tar 

sikte på utbygging av mindre boliger, legges det her opp til adskillig større bygg, samtidig 

som beltet mot skråning ikke er sikret i samme grad gjennom byggegrense. Rådmannen 
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anser at forholdet ikke er vesentlig for prinsippene om utvikling av området, men at det kan 

ha betydning for detaljert plassering av enkeltbygg i framtiden og tar sikte på at dette 

avklares nærmere før 2.gangs behandling. 

 

Det er ikke stilt krav til videre utredning av gang/sykkelbro ut over at seilingshøyde/ fri 

høyde under brua må fastsettes ved byggesak. Rådmannen har forståelse for at det ikke 

stilles krav til gjennomføring av gangbrua av hensyn til økonomisk usikkerhet og fremdrift. 

Etablering av gangbro vil imidlertid kunne medføre endringer i strømninga i elva og berøre 

naturmangfoldet og rådmannen mener derfor det må stilles krav om utredning av tiltakets 

konsekvenser for disse temaene eller innføres plankrav før etablering av bro. 

 

Planforslaget endrer ikke gjeldende reguleringer i området i vesentlig grad, men fører til at 

det i noen områder legges opp til en framtidig høyere utnytelse.  

Forslaget får likevel store konsekvenser for enkeltpersoner som får sin eiendom berørt. 

Dette gjelder spesielt eiendommene Gnr/Bnr 38/38 og 38/83 der forslag til ny atkomst 

medfører behov for å rive boligene på eiendommene. Også andre blir berørt blant annet 

gjennom endring av atkomstforhold og tap av arealer. Rådmannen har igangsatt arbeidet 

med å kartlegge konsekvenser for de sterkest berørte og ser på løsninger for å redusere 

negative konsekvenser. Det er gjennomført et informasjonsmøte med eierne av de mest 

berørte eiendommene. Her gikk det fram at det ved vedtak av områdereguleringen vil bli 

fremmet krav om innløsning av disse eiendommene. 

Planforslaget stiller ikke krav om gjennomføring av regulert kryssløsning. Det ser ikke ut 

til at det er andre planer som det vil være naturlig å pålegge ombygging av krysset og dette 

skaper en usikkerhet rundt tidsperspektiv for gjennomføring som er uheldig. 

Konsekvensene av regulert kryssløsning, uavhengig av om man velger X-kryss eller 

rundkjøring, er store for enkelte grunneiere. Rådmannen ser det derfor tilrådelig å avklare 

ansvar og nytte/ulempe ytterligere før det treffes endelig valg av atkomstløsning for 

Høgskoleområde der også eksisterende atkomst vurderes.  

Ettersom regulering av X-kryss eller rundkjøring får store konsekvenser for de mest 

berørte eiendommene og deres eiere må behovet og nytten av reguleringen vurderes opp 

mot økonomisk ulempe og usikkerhet for berørte grunneiere. Ansvar for krav om 

innløsning og erstatning for tap/ulempe som følge av reguleringen må også avklares før 

valg om atkomstløsning treffes. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen anser at planforslaget er svært oversiktlig og gir et godt grunnlag for å vurdere 

konsekvenser av områdereguleringa. Ut i fra forslaget innebærer planene om utvikling av 

området i første omgang bygging av studentboliger og ombygging av eksisterende 

undervisningslokaler. Det er påvist at første trinn ikke gir økt trafikk og det er derfor ikke 

tatt inn krav om opparbeidelse av krysset i bestemmelsene.  

Rådmannen ser imidlertid at det i beskrivelsen er angitt et trinn to som antas å generere 

mer trafikk og som ser ut til å forutsette endring av krysset uten at det er angitt 

rekkefølgebestemmelser for utbygging som sikrer gjennomføring.  

 

I forhold til valget mellom rundkjøring eller x-kryss anser Rådmannen vurderingene i 

planbeskrivelsen som fornuftige. Valg av kryssløsning vil imidlertid ha stor innvirkning på 

trafikkavviklingen mellom Hvervenkastet og sentrum og Rådmannen ser dette som et 

politisk valg av hva man vil prioritere. 
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Vedlegg 
1. Plankart i målestokk 1:1000, datert 02.07.2014.  

2. Reguleringsbestemmelser datert 27.06.2014 .   

3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 02.07.2014  

4. Fastsatt planprogram 04.12.2012.*  

5. Trafikkutredning datert 02.07.2014.*  

6. Støyutredning datert 13.06.2014 

7. Fagrapport naturmiljø datert juni 2014* 

8. Foreløpig geoteknisk vurdering datert 26.06.14* 

9. Luftkvalitet datert 20.06.2014* 

10. Konseptplan utomhus datert 13.06.2014* 

11. Bru over Storelva, notat datert 30.06.2014* 

 

Lenker 
Kommuneplanen 

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, 27.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

leder for areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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395 Nordre Park Boligsameie - Detaljreguleringsplansak  

 

Arkivsaksnr.: 14/260   Arkiv: PLN 395  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

115/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.11.2014 

192/14 Formannskapet 18.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_395 Detaljregulering for Nordre Park 

Boligsameie under forutsetning av fasadebevaring av Hammerbrogate 9, dvs. 

hjørnebygningen på hjørnet av Hammerbrogate/Lagesens gate. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan 64, «Kvartal 51 a», ved vedtak av 0605_395 

Detaljregulering for Nordre Park Boligsameie. 

 

3. Kommunen vedtar å legge oppstart av planforslag 0605_395 Detaljregulering for 

Nordre Park Boligsameie ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

Sammendrag 
Hammerbrogaten 9A og B a/s ved grunneier Jan Solberg har tatt kontakt med rådmannen 

med ønske om å utvikle blokkbebyggelse til boliger på sin eiendom i Hammerbrogate 9A og 

B samt Lagesens gate 3. Dette krever ny detaljregulering.  

 

Planområdet ligger i et område som vil bli foreslått avsatt til hensynssone for kulturminner i 

arbeidet med revidering av kommeplanen. Eksisterende bebyggelse i planområdet er i 

kommunens registreringer vurdert til å ha kulturhistorisk verneverdi. Planen om å rive 

eksisterende bygninger og føre opp nye boligbygg er i direkte konflikt med forslaget om 

hensynssone. Buskerud fylkeskommune går sterkt imot riving av de to verneverdige 

bygningene. 

 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen kommet til at det anbefales å gå videre med 

planforslaget, under en minimumsforutsetning om at fasaden av Hammerbrogate 9 blir 

bevart. Denne anbefalingen bygger på det faktum at fjerning av fasaden vil være irreversibelt, 

også om man senere vedtar å legge en hensynssone for kulturminnevern i dette området. 

 

Innledning / bakgrunn 
Hammerbrogaten 9A og B a/s ved grunneier Jan Solberg har tatt kontakt med rådmannen 

med ønske om å utvikle blokkbebyggelse til boliger på sin eiendom i Hammerbrogate 9A og 

B samt Lagesens gate 3. Da slik utvikling ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplan, 

ønsker forslagstiller å fremme oppstart av ny reguleringsplan for eiendommen. 

 

Beskrivelse av saken 
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Dagens situasjon 

På den sørlige delen av området (Hammerbrogate 9) befinner seg bygningsmassen til 

tidligere Frøhaug og Wathnes videregående skole (Handelsskolen). Opprinnelig var dette 

Hønefoss Meieri som ble oppført i 1878. Bygningen er delt opp i tre fløyer mot henholdsvis 

sør, øst og nord. De danner en hesteskoformasjon rundt en gårdsplass, med åpning mot vest. 

På vestre del av gårdsplassen står det en uthusbygning. Bygningene står for tiden tomme.  

 

I den nordlige delen av planområdet (Lagesens gate 3) står det et toetasjes bolighus i tre, 

bygget i 1899, samt et uthus fra 1956. Bolighuset er for tiden utleid. 

 

Planer under arbeid i området 

Kommuneplanen er under revisjon. Planområdet ligger i et område som vil bli foreslått avsatt 

til hensynssone for kulturminner i kommeplanen. Planen om å rive eksisterende bygninger og 

føre opp nye boligbygg er derfor i direkte konflikt med forslaget om hensynssone. Dette 

verneforslaget skal diskuteres grundig og sendes på høring før det fattes vedtak. Det vil inngå 

i prosessen hvor det kan legges frem innspill til kommuneplanen. Tidsrammen er her ikke 

fastlagt, men det vil sannsynligvis fremme forslag om hensynssoner i løpet av 2015.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Forslagsstiller ønsker å la rive eksisterende bygg i Hammerbrogate 9 og Lagesens gate 3 for å 

oppføre tre nye leilighetsbygg på eiendommene. Leilighetsbyggene skal ha fire etasjer pluss 

parkeringskjeller, være øst-vest orienterte med sørvendte balkonger, og inneholde til sammen 

47 leiligheter. Disse vil være 2-, 3- og 4-romsleiligheter, med hovedvekt på 3-roms. Byggene 

vil ha saltak for å tilpasse seg bebyggelsen i nærområdet, se vedlegg 3. 

 

Planområdet er på ca. 3450 m2. Aktuelle arealformål vil være boligformål og veiformål. 

 

Mulige konfliktforhold 

 

Eksisterende bebyggelse i planområdet er i kommunens registreringer vurdert til å ha 

kulturhistorisk verneverdi. En utbygging i tråd med forslagsstillers planer vil være i strid med 

bevaring av denne verdien. 

På den annen side ønsker kommunen sentral boligfortetting i tråd med nasjonale 

retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Konflikten vil bestå i å avveie 

disse hensynene mot hverandre. 

Forprosjekter 

 

LINK Arkitektur, konsulent for forslagsstiller, har utarbeidet en rapport om kulturminner og 

kulturmiljø i og rundt planområdet. Rapporten konkluderer med at hjørnebygningen i 

Hammerbrogate, det tidligere Hønefoss Meieri, i seg selv ikke lenger har så stor verdi som 

kulturminne. Dette på grunn av flere ombygninger som har endret byggets opprinnelige 

uttrykk. I forhold til trehuset i Lagesens gate 3 blir det slått fast at dette ikke er en del av den 

opprinnelige bebyggelsen av små arbeiderboliger på Blyberghaugen. I den grad den 

kulturhistoriske verdien er knytte til å være en del av det opprinnelige miljøet, har boligen 

derfor redusert bevaringsverdi.  
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Forhåndshøring 

I etterkant av oppstartsmøtet ble det foretatt en begrenset forhåndshøring hos 

kulturminnevernmyndigheten Buskerud fylkeskommune, se vedlegg 5. Hovedtrekkene i 

innspillet er referert og kommentert under. 

 

«Nordre Torg og gatene rundt, blant annet Hammerbrogate, er et relativt enhetlig 

bygningsmiljø, fortsatt sterkt preget av brannene i 1854 og 1878, både i gatestruktur og 

bebyggelse. Hammerbrogate, som bare har bebyggelse på nordsida, inneholder i alt seks 

bygninger. Selv om de er noe ulike, framstår de som et samlet miljø, uten nyere bygninger 

eller andre større inngrep. I kommunens kulturminneregistrering har hjørnebygningen Nordre 

Torg 6, Hammerbrogate 1, 5 og 7 og Lagesens gate 3 fått høy verneverdi. Hammerbrogate 3 

og 9 har fått middels verneverdi. Her har vi bare omtalt hovedbygningene. Vi vil oppgradere 

verneverdien til Hammerbrogate 9 til høy verneverdi, med større vekt på bygningens historie, 

som meieri og handelsskole. Dette er funksjoner som har hatt betydning for en stor del av 

befolkningen. Miljøverdien er også høy, bygningen har en viktig rolle der den definerer 

hjørnet av de to gatene. Sammenhengen med eldre bebyggelse på Nordre Torg og i Torggata 

og Strandgata har stor betydning. Hele gateløpet er i kulturminneregistreringen foreslått som 

et verneområde, sammen med bebyggelsen ved Nordre Torg.  

Lagesens gate 3 ligger godt synlig i den bratte bakken nederst i Lagesens gate, og henger 

naturlig sammen med miljøet med mindre trehus på Blyberghaugen.» 

 

Det vil være mulig å rive den øvrige bebyggelsen i Hammerbrogate 9 og bygge nytt på denne 

eiendommen. Vi ser det som viktig at ny bebyggelse underordner seg og tilpasser seg den 

eksisterende verneverdige bebyggelsen, spesielt i forhold til høyde og volum. Videre bør ny 

bebyggelse fortrinnsvis plasseres slik at den slutter opp om eksisterende hovedstruktur. 

 

Vi går sterkt imot riving av de to verneverdige bygningene på eiendommene: 

hjørnebygningen i mur i Hammerbrogate 9 og bolighuset i Lagesens gate 3.» 

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen har tatt kulturminnevernmyndighetens vurderinger til orientering. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 64, «Kvartalet 51 a» fra 26.01.78, se 

vedlegg 2. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til allmennyttig formål, 

veiformål og friområde. Veitraséen nord i gjeldende regulering er ikke lenger aktuell, og er 

ikke ført videre i gjeldende kommuneplan. 

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en detaljregulering. Hammerbrogate 9A og B AS er forslagstiller.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: 317/330, 317/331 og 317/333. 
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Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til sentrumsformål og 

boligformål. Som nevnt ligger planområdet i et område som vil bli foreslått avsatt til 

hensynssone for kulturminner i den pågående revisjonen av kommeplanen. 

 

Juridiske forhold  
Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 

detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det 

skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 

søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 

kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 

føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 

av tiltak i området skal vurderes. 

 

Økonomiske forhold 
Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. 
 

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

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

 

Behov for informasjon og høringer 
Informasjon og medvirkning i planprosessen tenkes ivaretatt gjennom offentlig ettersyn. 

 

Alternative løsninger 

Alternativt til å gå for løsningen med å vedta planen under forutsetning av fasadebevaring av 

Hammerbrogate 9, er at man vedtar planen slik forslagsstiller har fremmet den. 

Konsekvensen av dette alternativet blir riving av all eksisterende bebyggelse i planområdet, 

med påfølgende oppføring av nye boligbygg. Dette vil være en irreversibel løsning, 

kulturminneverdiene tatt i betraktning. 

 

Et annet alternativ til vedtak er at planforslaget ikke kan få noen endelig avgjørelse før det er 

fattet vedtak i saken om hvilke områder av byen som skal settes av til hensynssoner for 

kulturminnevern. Dette er en del av arbeidet med revidering av kommuneplanen. Et slikt 

vedtak vil gi rom for grundige diskusjoner rundt hvor det skal være hensynssoner for 

kulturminner. Samtidig vil det gi en uavklart situasjon for forslagsstiller, hvilket er uheldig. 

 

Prinsipielle avklaringer 
Hovedkonflikten i denne saken ligger i interessemotsetningen mellom fortetting og 

kulturminnevern. Dette diskuteres under «Rådmannens vurderinger - Riving av verneverdig 

bebyggelse». 

 

Rådmannens vurdering 

 

 



  Sak 192/14 

 

 Side 52   

 

 

Eksisterende grøntstruktur 

Økt antall boliger i planområdet kan resultere i en mulig økt bruk av grøntarealene på  

St. Hanshaugen. 

 

Rivning av verneverdig bebyggelse 

Hammerbrogate 9 ligger svært sentralt mot fossen og Nordre park. Den har en markant 

plassering på hjørnet av gaten som strekker seg i direkte forlengelse av Nordre Torv, et av de 

best bevarte opprinnelige bymiljøene som er igjen i Hønefoss. Den gamle meieri-bygningen 

representerer en historisk epoke fra den gang man hadde meieri midt i byen. Den 

opprinnelige teglsteinsbygningen er nå malt, døren mot gata er fjernet og krysspostvinduene 

er skiftet ut. Dette er likevel endringer som lar seg gjøre om, og bygningen vil kunne føres 

tilbake til sitt opprinnelige uttrykk.  

 

Rådmannen mener at bygningen har en egenverdi i kraft av de funksjoner den historisk har 

hatt. Særpreget den tilfører miljøet som befinner seg i gata og rundt Nordre Torv vil 

forsvinne ved en eventuell riving. Dette særpreget lar seg ikke videreføre til et nytt bygg, selv 

om dette er tilpasset det omkringliggende miljøet i volum og materialevalg.  

 

Forslagsstiller viser til dokumentasjon som holder frem at det ikke er anbefalelsesverdig å 

isolere gamle teglsteinsbygninger fra innsiden. Dette gir fare for forvitring av teglsteinen. 

Likevel ser man at dette blir gjort med hell i mange lignende saker hvor industribygg i tegl er 

transformert til boliger. Her kan nevnes Solberg Spinneri i Nedre Eiker og Buskerud 

Papirfabrikk i Drammen.  

 

Rådmannen har vært i kontakt med Norsk Kulturminnefond som stiller seg positiv til søknad 

om økonomisk støtte til et prosjekt med en transformasjon til boliger og tilbakeføring til 

opprinnelig uttrykk i Hammerbrogate 9. Fondet har ytet lite støtte til prosjekter i vårt område, 

og de ønsker en god fordeling av sine midler over hele landet. Forslagsstiller er informert om 

muligheten til å søke økonomisk støtte fra fondet til et slikt tilbakeføringsprosjekt.  

Rådmannen stiller seg positiv til et slikt alternativt prosjekt hvor man bevarer fasaden mot 

gateløpet. Forslagstiller har imidlertid uttrykt at dette alternativet ikke vil være aktuelt for 

ham, se vedlegg 8. 

  

Når det gjelder trehuset i Lagesens gate 3, mener rådmannen at det har en verdi i kraft av å 

være en del av en samlet trehusbebyggelse, selv om det ikke var en del av det opprinnelige 

arbeidermiljøet på Blyberghaugen. I en eventuell vektig av hva som er av størst 

kulturhistorisk verdi av Hammerbrogate 9 og Lagesens gate 3, vil rådmannen mene at 

førstnevnte har den største verdien på grunn av dens plassering på hjørnet, mot fossen, og i 

dirkete forlengelse av Nordre Torv.  

 

Et svært viktig forhold i saken er at planområdet ligger i et område som vil bli foreslått til 

hensynssone for kulturminner i den pågående revisjonen av kommuneplanen. Før det 

foreligger vedtak på en eventuell hensynssone her, vil det være forhastet å fatte vedtak om å 

gå videre med en plan som forutsetter riving. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Rådmannen mener at sentrumsnære boliger vil være med til å redusere bruk av bil i sentrum. 

Det vil kunne øke muligheten til mer gang- og sykkeltransport. 
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Påvirkning av landskapsbildet 

De planene som nå foreligger vil etter rådmannens vurdering endre landskapsbildet ved 

fossen betydelig, både på avstand i form av siluett-virkning, i tillegg til at bygningene, slik de 

nå er skissert, vil bryte sterkt med det omkringliggende miljøet også på nært hold.  

 

Påvirkning på handelsbyen Hønefoss 

Rådmannen mener at sentrumsnære boliger vil være positivt for handelsbyen Hønefoss. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen synes det har vært en vanskelig vurdering å komme frem til anbefalt vedtak i 

denne saken. Her er ønsket om fortetting kommet i konflikt med kulturminnevernet. Den 

eksisterende bygningsmassen i planområdet, og da spesielt Hammerbrogate 9, er av 

kulturminnevernmyndigheten vektet til å ha høy verneverdi, og rådmannen mener også at 

disse bygningene er av stor betydning for byens særpreg i kraft av de funksjonene de 

historisk har hatt. 

 

Generelt mener rådmannen det er viktig med utvikling. Det er derfor ønskelig å legge til rette 

for vekst og aktivitet. Samtidig er det viktig å ta vare på byens sjel også i utviklingsprosessen, 

slik at byen bevarer sin egenverdi og sitt særpreg. Med tanke på ønsket om at byen skal være 

attraktiv, er dette viktige momenter. 

 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen kommet til at det anbefales å gå videre med 

planforslaget, under en minimumsforutsetning om at fasaden av Hammerbrogate 9 blir 

bevart. Denne anbefalingen bygger på det faktum at fjerning av fasaden vil være irreversibelt, 

også om man senere vedtar å legge en hensynssone for kulturminnevern i dette området. 

Rådmannen mener derfor det er riktig å bevare inntil det er fattet politisk vedtak om 

hensynssoner. Risikoen ved det anbefalte vedtaket er imidlertid at utviklingsplanene stopper 

opp, da forslagsstiller har uttrykt at en løsning med fasadebevaring ikke vil være aktuell for 

ham å gå videre med, heller ikke har det vært aktuelt for ham å visualisere denne løsningen i 

form av skissetegninger. 

 

Et alternativt vedtak er at planforslaget ikke kan få noen endelig avgjørelse før det er fattet 

vedtak i saken om hvilke områder av byen som skal settes av til hensynssoner for 

kulturminnevern.  

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Gjeldende plankart, 26.01.78 

3. Nordre Park – presentasjon av prosjektet, 20.01.14 

4. Materiale til oppstart, 19.05.14 

5. Forhåndsuttalelse fra Buskerud Fylkeskommune, 20.05.14 

6. Kortfattet historiske fakta-ark fra forslagsstiller, 17.09.14 

7. Kulturminner og kulturmiljø - fagrapport fra LINK Arkitektur, 26.09.14 

8. Informasjon og dokumentasjon fra forslagsstiller, 26.09.14 
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 Ringerike kommune, 27.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ingrid Liseth 
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2. gangsbehandling - 355 Detaljregulering for Fegrihøgda  

 

Arkivsaksnr.: 14/301   Arkiv: PLN 355  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

112/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.11.2014 

193/14 Formannskapet 18.11.2014 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_355 detaljregulering for boliger på Fegrihøgda med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 151 Øvre Fegri 17.08.82 som overlappes av ny plan 

oppheves.  

 

Sammendrag 
Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for boliger på Fegrihøgda. Planforslaget 

var på høring og offentlig ettersyn våren 2014. NVE fremmet innsigelse til planen ut fra 

manglende utredninger. Innsigelsen er nå trukket, og planen kan fremmes til sluttbehandling. 

Det er gjort noen tillegg i bestemmelsene ut fra innspillene som kom i høringsperioden.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 07.04.14, sak 46/14. HMA 

fattet følgende vedtak (saksprotokoll følger som vedlegg 6):  
1. Forslag til detaljregulering for boliger på Fegrihøgda sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder 

innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

3. Før 2. gangsbehandling skal nødvendige støyskjermingstiltak innarbeides i 

planen, både på kart og i bestemmelsene. 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 151 Øvre Fegri 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av detaljregulering for boliger på 

Fegrihøgda. 

 

Beskrivelse av saken 
Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av: 

- Plankart i målestokk 1:1000, merka "2. gangsbehnandling".  

- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 21.10.2014. 

- Planbeskrivelse datert 21.10.2014. 

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse, samt 

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg 2-5.  
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Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i hovedsak uregulert, med unntak av den delen av planområdet som berører 

Rv35. Gjeldende reguleringsplan her er 151 Øvre Fegri fra 17.08.82. I den nye 

detaljreguleringen er dette området foreslått regulert mer detaljert til diverse vegformål 

iht. byggeplan utarbeida av Statens vegvesen. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

Med bakgrunn i hovedkomiteens vedtak 07.04.2014 samt innkomne høringsuttalelser, er det 

gjort følgende tillegg i rekkefølgebestemmelsene § 5:  

 Pkt. 1 Støy 

Det er presisert at støyvoll og støyskjerm skal etableres før det gis brukstillatelse for 

nye bygninger i planområdet.   

 Pkt. 8 Utbyggingsavtale og tekniske planer:  

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.  

 Pkt. 9 Gang- og sykkelveg:  

Det kan ikke gis brukstillatelse for nye boliger i planområdet før o_GS1 og o_GS2 er 

opparbeida.  

 Pkt. 10 Flytting av gjesteparkering og renovasjon:  

f_P1 og f_R1 ligger innenfor byggegrense fra riksvegen. Disse må flyttes dersom en 

eventuell framtidig utvidelse av riksvegen gjør det nødvendig å nytte dette arealet til 

vegformål.  

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 09.04.2014-10.06.2014. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger som vedlegg 8. Hovedtrekkene 

i uttalelsene er referert nedenfor, og kommentert av forslagsstiller og rådmannen.  

 

Buskerud fylkeskommune 10.06.14 

Ingen merknader til planen. Planområdet ble registrert i 2011, uten at det ble funnet automatisk 

fredete kulturminner.  

 

NVE 10.06.14 

NVE fremmer innsigelse med bakgrunn i at det ikke framgår hvordan fare for skred er vurdert i 

planen.  Det er tykke marine avsetninger i området, og den reelle faren for skred må derfor 

vurderes og utredes.  

 Rådmannens kommentar: Se vedlegg 8 for forslagsstillers vurdering og utredning av 

skredfare. Konklusjonen er at området er klarert med hensyn til fare for kvikkleireskred. 

Med bakgrunn i dette sendte rådmannen forespørsel om tilbaketrekking av innsigelse til 

NVE 25.08.2014. NVE trakk sin innsigelse i brev datert 15.09.14 (se vedlegg 9).  

 

Statens vegvesen 06.06.14 

Nødvendige støyskjermingstiltak må innarbeides på plankartet. Det må innarbeides 

rekkefølgebestemmelse om at gang- og sykkelveg må være opparbeida før boliger tas i bruk. 

Gjesteparkeringsplass f_P1 kan opparbeides innenfor byggegrensa for riksvegen, forutsatt at de 
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kan fjernes uten at kostnad for opparbeiding av nye parkeringsplasser tilfaller vegvesenet dersom 

det senere blir behov for å utvide vegen slik at parkeringsplassene ikke lenger kan brukes. 

Tilsvarende gjelder for f_R1. Dette må innarbeides i bestemmelsene. Dersom disse punktene blir 

tatt til følge har ikke vegvesenet innsigelse til planen.  

 Forslagsstillers kommentar: Støyskjermingstiltak er innarbeida på plankartet. På møte 

med vegvesenet på Hensmoen 11.03.11 ble området diskutert. Vi fikk utlevert 

vegvesenets plan, som de ønsket implementert i vår detaljregulering slik at de ikke måtte 

fremme denne som egen plan senere. Planen omfatter blant annet endring av hastighet til 

40 km/t, ny busslomme, ny fotgjengerovergang med fartsdump, samt tilknytning av 

eksisterende strekning med gang/sykkelfelt fram til bussholdeplass. Iht. møtereferat var 

det avsatt midler til dette. Denne planen vil være positiv for hele nærområdet, og er med 

på å skape trygge trafikkforhold for myke trafikanter. Vegvesenets plan er lagt inn i 

detaljreguleringen. Det er ikke noe problem å ta inn rekkefølgebestemmelsene at 

gang/sykkelveien må være bygget før feltet tas i bruk. Men vi håper da også at Statens 

vegvesen kan bygge denne delen innenfor rimelig tid. Gjesteparkeringsplass f_P1 og 

renovasjon f_R1. Her kan vi ta inn i rekkefølgebestemmelser at disse må flyttes dersom 

det senere blir behov for å flytte veien lenger inn.  

 Rådmannens kommentar: Rådmannen har lagt inn en rekkefølgebestemmelse om når 

støyskjerm, støyvoll og gang/sykkelveg skal etableres, samt at renovasjon og 

gjesteparkering må flyttes dersom en framtidig utvidelse av riksvegen gjør det 

nødvendig.   

 

Ringeriks-kraft (RIK) 23.05.14 

RIK ønsker å bli informert i den videre planfasen for å kunne planlegge eventuelle endringer av 

eksisterende og nye anlegg samtidig med utbyggingen av området.  

 Forslagsstillers kommentar: I februar 2011 ble det i møte med Helge Grønvold utarbeida 

et foreløpig kostnadsoverslag for utbygging av strømforsyning, samt utførelse og trase 

for denne. I god tid før oppstart vil det bli tatt en mer detaljert gjennomgang av tiltaket.  

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Ringerike kommune, teknisk tjeneste 06.06.14 

Kjøreveg f_V1-2 må være privateid da det ikke er aktuelt med kommunal overtagelse. Det må 

være rekkefølgebestemmelse om krav til utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 

dersom kommunen skal overta tekniske anlegg. Det bør være en rekkefølgebestemmelse om at 

det ikke kan gis igangsettingstillatelse for boliger før vann, avløp og veg er opparbeida fram til 

tomtene.  

 Rådmannens kommentar: f_V1-2 skal være felles for boliger i planområdet og øvrig 

bebyggelse i området, jf. reguleringsbestemmelsene §2.2 punkt 3. Forstavelsen  "f" betyr 

at et arealformål er "felles", mens "o" angir at arealet skal være offentlig.  

Det er nå lagt inn en bestemmelse om utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske 

planer, se § 5 punkt 8. Opparbeidelse av vann, avløp og veg fram til tomtene er sikra i 

plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er derfor ikke nødvendig å ha en egen 

rekkefølgebestemmelse om dette.  

 

Ringerike kommune, miljøretta helsevern 10.06.14 

Det er nødvendig med støytiltak for boligene i B1 og B2 da de ligger innenfor gul støysone.  

Trafikksikkerhet må ivaretas og sikres i rekkefølgebestemmelser. Prinsipper for universell 

utforming må oppfylles.  
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 Forslagsstillers kommentar: Støy er ivaretatt i rekkefølgebestemmelsenes punkt 2. 

Tilrettelegging av trafikksikkerhet fra lekeplass til gangvei/busslomme er ivaretatt ved 

planens utforming. Det vil være direkte tilgang fra feltet til busslomme, samtidig som 

arealet skjermes av støygjerde. Se kommentar til uttalelse fra Statens vegvesen for mer 

informasjon.  Universell utforming vil bli gjennomført.  

 Rådmannens kommentar: Rådmannen har lagt inn rekkefølgebestemmelse om bygging 

av støyskjerm og støyvoll, jf. hovedkomiteens vedtak ved 1. gangsbehandling.  

 

Ringerike kommune, brann og redning 15.05.14 

Brann og redning ønsker underretning av forhold som eventuelt fraviker TEK10.  

 Forslagsstillers kommentar: Alle nye bygg skal bygges iht. TEK10, noe også disse 

bygg vil følge. På det regulerte nabofeltet 244/438 ble det målt tilfredsstillende 

brannvanndekning. I forbindelse med utbyggingen av avløpsledninger i regi av 

Ringerike kommune, inngikk Tyristrand vannverk avtale med kommunen om legging 

av nye vannledninger som forbedret situasjonen i området. Disse vannledningene er 

ført inn til nedkanten av vårt regulerte felt, samtidig som gamle ledninger også ligger 

der fra motsatt kant. Brannvanntrykk kan måles på disse ledninger om ønskelig. I 

tillegg har Tyristrand vannverk planer om å installere ekstra høydetank som vil øke 

vannmengden i området. I rekkefølgebestemmelse punkt 1-Brannvann er det tatt med 

at igangsetting ikke kan gis før det er dokumentert at brannvannforsyningen 

tilfredsstiller brannvesenets krav.  

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Innsigelser 

NVE fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. Etter ytterligere utredninger 

er innsigelsene nå trukket.  

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til framtidig og nåværende 

boligområde. Tyristrand er et prioritert område for utvikling og vekst, jf. sak om 

Livskraftige lokalsamfunn, behandla i formannskapet 14.05.13 sak 56/13. Planforslaget er 

altså i tråd med kommuneplanen og andre overordna planer. Det er krav om reguleringsplan 

for boligbygging, iht. kommuneplanens bestemmelser § 1.0.1. 

 

Juridiske forhold  
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. 

 
Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på i overkant av 10 dekar. Dette er 

avklart i kommuneplanen.  

 

Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 
Støy 
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Det er utarbeida en egen støyrapport, og konklusjoner fra denne er gjengitt i 

planbeskrivelsen, kapittel 5.3. Støyrapporten viser at støykravene lar seg tilfredsstille ved 

gitte skjermingstiltak, bl.a. voll og støyskjerm mot Rv35. Støyvoll/skjerm er tegna inn på 

plankartet. Forslagsstiller ønsker ikke å knytte noen rekkefølgebestemmelse til opparbeiding 

av støyvoll og støyskjerm, men heller utsette dette til byggesaken. Med bakgrunn i uttalelser i 

høringsperioden, samt hovedkomiteens vedtak ved 1. gangsbehandling har rådmannen nå lagt 

inn en rekkefølgebestemmelse om opparbeiding av støyvoll og støyskjerm.  

 

Samla vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og uttalelser til høringen er vurdert og det er gjort enkelte 

tillegg i rekkefølgebestemmelsene. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas.  

 

Vedlegg 
1.  Oversiktskart 

2.  Plankart målestokk 1:1000, merka ”2.gangsbehandling” 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, merka ”2.gangsbehandling” 

4.  Planbeskrivelse datert 21.10.14.  

1.  Saksframlegg til 1.gangsbehandling av planforslaget, HMA 07.04.14* 

2.  Saksprotokoll fra 1.gangsbehandling av planforslaget, HMA 07.04.14, sak 46/14* 

3.  Høringsuttalelser* 

a. Buskerud fylkeskommune 10.06.14 

b. NVE 10.06.14 

c. Statens vegvesen 06.06.14 

d. Ringeriks-kraft 23.05.14 

e. Ringerike kommune, teknisk tjeneste 06.06.14 

f. Ringerike kommune, miljøretta helsevern 10.06.14 

g. Ringerike kommune, brann og redning 15.05.14 

4.  Brev fra forslagsstiller med utredning av skredfare 21.08.14* 

5.  Brev fra NVE, trekking av innsigelse 15.09.14* 

 

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, 21.10.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Guro Skinnes 
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Serverings- og skjenkebevilling frem til 30. juni 2016. Fossen Friluft AS/Ringkollstua. 

 

Arkivsaksnr.: 14/1211   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

194/14 Formannskapet 18.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Fossen Friluft AS org.nr 998 213 193gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 

1, 2 og 3 for Ringkollstua, men tilliggende hytte og uteareal innenfor gjerdet område.  

 

2. Espen Sparstad f. 31.3.1987 godkjennes som styrer for bevillingen og David Thams 

Breien f. 14.11.1989 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

3. For øvrig gjelder følgende:  
 

 Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016.  

 

 Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.  

 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 

– 2016. 

 

Sammendrag 
Fossen Friluft AS har søkt om skjenkebevilling for Ringkollstua. De har overtatt driften av 

stedet, og konseptbeskrivelsen viser at de skal drive som en eventbasert restaurant 

(selskapslokale).  

I tillegg vil det på dagtid være aktiviteter for barn, unge og psykisk utviklingshemmede. 

Søknaden er sendt høringsinstanser. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til 

søknaden. 

 

Innledning / bakgrunn  
Fossen Friluft AS har leid Ringkollstua fra 1. juli 2014. De søker nå om alminnelig 

serverings- og skjenkebevilling for stedet. 

 

Beskrivelse av saken 
Konseptbeskrivelsen viser at Ringkollstua primært vil bli brukt til lukkede arrangementer for 

firmaer, privatpersoner og grupper. De ønsker å ha kontrollen på skjenkingen, og søker derfor 

om fast bevilling, i stede for at leietakere sørger for bevilling for en enkeltstående anledning 

de gangene der er arrangementer. 

Man ser også for seg et samarbeid med Ringkollen alpinbakke, med mulighet for afterski. 

Fossen Friluft AS arbeider også med aktiviteter for psykisk utviklingshemmede, barn og 

ungdom. 



  Sak 194/14 

 

 Side 61   

 

Det presiseres i søknaden at det ikke vil foregå skjenking på de tidspunkter det er aktiviteter 

for barn og unge. Dersom man har dobbeltbookinger har de anledning til å flytte et 

arrangement til en hytte på Vikerfjell, samt at de har mulighet til å bruke Ringkollkapellet.  

Tilhørende Ringkollstua er det en hytte med overnattingsmuligheter. Den ligger innenfor 

gjerdet som omgir Ringkollstua. 

Det søkes bevilling for Ringkollstua, hytta og utearealet innenfor gjerdet. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Ved å ikke skjenke alkoholdig drikk i tiden det er aktiviteter for barn og unge under 18 år,  

strider ikke søknaden  mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016. 

 

Juridiske forhold   
Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever, rusenheten og politiet for uttalelse. 

Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak  
Det har tidligere vært gitt bevilling til stedet. Det er ikke avdekket brudd på alkoholloven i 

periodene det har vært bevilling ved stedet. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen ser det som svært positivt at Fossen Friluft AS satser på drift av Ringkollstua. 

Det er positivt for kommunen og alle brukerne av marka, at det er aktiviteter og servering 

knyttet til Ringkollstua. 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet.  

 

Utrykte vedlegg: 
Ved behov for uttrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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A&D Restaurantdrift as - Taj Mahal Skjenkebevilling frem til 30. juni 2016 

 

Arkivsaksnr.: 14/1586   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

195/14 Formannskapet 18.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. A & D Restaurantdrift AS org.nr 913 592 026 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Taj Mahal restaurant, Stabellsgaten 1, Hønefoss. 

 

2. Abidur Rahman Chowdhury f. 25.2.1985 godkjennes som styrer for bevillingen. Det 

gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 
 

3. For øvrig gjelder følgende: 

 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016. 

 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak. 

 
c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2012 – 2016. 

 

Sammendrag 
Abidur Raham Chowdhury org.nr 912 477 436 har hatt serverings- og skjenkebevilling for 

restaurant Taj Mahal i Stabellsgaten 1. Enkeltmannsforetaket er nå omgjort til et 

aksjeselskap, og det er derfor søkt om ny bevilling. 

 

Innledning / bakgrunn 
Abidur Raham Chowdhury har med sitt enkeltmannsforetak fått innvilget serverings- og 

skjenkebevilling for restaurant Taj Mahal. Taj Mahal er nå overdratt til aksjeselskapet A & D 

Restaurantdrift AS. Chowdhury eier 60 % og Brachmarchari eier 40 % av aksjeselskapet. 

 

Beskrivelse av saken  
Når hele eller vesentlige deler av et firma overdras/selges, faller bevillingen bort. Det må da 

søkes om ny bevilling.  

Søknaden er sendt politiet, Skatt Sør, rusenheten og Oslo kemnerkontor for uttalelse. 

Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

Chowdhury søker om fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 

Begrunnelsen er at han selv jobber seks dager i uken, og at han kun har en ansatt som hjelper 

til i helgene, når han selv er til stede. 

 

Forholdet til overordnede planer 
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Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i alkoholpolitisk handlingsplan. 

 

Juridiske forhold  
Det er ikke mottatt negative merknader til stedet i den perioden det har vært innvilget 

skjenkebevilling. 

Kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen, kan fravikes dersom det ikke er kandidater 

til å fylle vervet og om virksomheten er svært liten. 

Styrer skal være kontrollmyndighetenes kontaktperson, og skal instruere øvrige ansatte om 

hvordan skjenking skal utføres.  

Chowdhury opplyser at han arbeider seks dager i uken, og at han kun har en ansatt som 

hjelper til i helgene. 

Restauranten er liten og oversiktlig. Forsvarlighetskravet synes ivaretatt om søknad om fritak 

for stedfortreder imøtekommes. 

 

Rådmannens vurdering  
Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden, og det har ikke vært 

avdekket avvik ved stedet i den perioden det har vært innvilget bevilling.  

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet, og anbefaler at kravet til stedfortreder for 

styrer fravikes. 

 

Utrykte vedlegg 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 1.7.2014 

Brev til bevillingshaver om manglende vedlegg til søknad, datert 7.7.2014 

Vedlegg til søknad, mottatt 14.7.2014 

Brev til høringsinstanser, datert 15.7.2014 

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 25.7.2014 

Uttalelse fra Skatt Øst, mottatt 11.8.2014 

Uttalelse fra Oslo kemnerkontor, mottatt 14.8.2014 

Purring til politiet angående uttalelse, datert 8.9.2014 

Uttalelse fra politiet, mottatt 10.9.2104 

 

 

 Ringerike kommune, 10.9.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

konstituert kommunalsjef: Elisabeth Djønne 

saksbehandler: Kari Véien Denné  

 

 

 



 

Ringerike kommune 
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Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

 

179/14 14/1324    

 Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus   

 

180/14 14/2318    

 Månedsrapport september 2014   

 

181/14 14/659    

 Behandling av høringsuttalelser til Budsjett 2015 Handlingsprogram 

2015-2018  

 

 

182/14 14/1174    

 Årsbudsjett 2015 - handlingsprogram 2015-2018   

 

183/14 14/2430    

 Betalingsreglement 2015   

 

184/14 14/1912    

 17. maikomiteen, - tilleggsbevilgning   

 

185/14 14/780    

 Kjøp av tomt til renseanlegg - Nes i Ådal   

 

186/14 14/1523    

 Forlengen drift av Ringerikshallen   



 

187/14 14/1892    

 Interkommunalt samarbeid om brann- og redningsberedskap, -

revidert avtale mellom Hole og Ringerike kommune  

 

 

188/14 14/2173    

 Minnestein i Søndre park   

 

189/14 14/646    

 ETABLERING AV BYTOALETT I HØNEFOSS SENTRUM   

 

190/14 14/1477    

 367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park - 

1. gangsbehandling  

 

 

191/14 14/1488    

 Områdereguleringsplan 366 Kunnskapspark Ringerike 1.gangs 

behandling 

 

 

192/14 14/260    

 395 Nordre Park Boligsameie - Detaljreguleringsplansak   

 

193/14 14/301    

 2. gangsbehandling - 355 Detaljregulering for Fegrihøgda   

 

194/14 14/1211    

 Serverings- og skjenkebevilling frem til 30. juni 2016. Fossen Friluft 

AS/Ringkollstua. 

 

 

195/14 14/1586    

 A&D Restaurantdrift as - Taj Mahal Skjenkebevilling frem til 30. 

juni 2016 

 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 10.11.2014 

 

 

KJELL B. HANSEN 

ORDFØRER 
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Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus  

 

Arkivsaksnr.: 14/1324   Arkiv: 210 &17  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

179/14 Formannskapet 18.11.2014 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens muntlige presentasjon tas til orientering. 
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Månedsrapport september 2014  

 

Arkivsaksnr.: 14/2318   Arkiv: 210  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

180/14 Formannskapet 18.11.2014 

/ Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport september 2014 tas til orientering 

 

Sammendrag 
Saken gjelder fremleggelse av månedsrapport basert på regnskapstall pr 30.09.2014. Helårs 

prognose viser er merforbruk på 2 mill. kroner. Det er økonomiske driftsutfordringer og 

merforbruk spesielt innenfor rammeområdene oppvekst og kultur og helse og omsorg. I 

tillegg vil årets inntektsutgjevning (skatteutgjevning) bli ca 8 mill. kroner lavere enn 

budsjettert på grunn av lav skatteinngang generelt for landet. 

Ekstraordinære inntekter og relativt lave rentekostnader sørger imidlertid for at årets 

driftsresultat blir omtrent som budsjettert basert på den prognosen som nå foreligger. Det 

presiseres at det knyttes noen usikkerhetsmomenter til årsprognosen. 

 

Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre om den økonomiske utvikling i 

2014. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av status, mens det etter hvert tertial 

skal fremlegges en mer omfattende rapport. Rapporteringsopplegget ble ved vedtatt i KS sak 

19/2014. 

 

Beskrivelse av saken 
Rapportert årsprognose indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som 

viser et merforbruk i forhold til budsjett på 2 mill. kroner. Det er på linje med det som ble 

rapportert i 2. tertialrapport. 
Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

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

Samlet resultat -130 999 9 929 1 985 0 -1 985 -1 785

0 Folkevalgte og revisjon 4 770 3 179 6 310 6 510 200 3 % 150

1 Rådmann og strategiske tiltak 13 112 16 086 21 942 19 949 -1 993 -10 % -1 959

2 Adm støtteenheter og fellesutg 54 451 51 014 64 805 65 646 841 1 % -729

3 Oppvekst og kultur 320 857 381 355 533 447 523 034 -10 413 -2 % -9 711

4 Helse og omsorg 491 952 442 961 579 376 561 806 -17 570 -3 % -16 457

5 Tekniske områder 93 870 84 461 162 432 164 420 1 988 1 % 219

7 Avsetninger og overføringer -8 107 -1 457 63 836 61 836 -2 000 -3 % -5 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -1 126 343 -976 797 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % 0

9 Renter, avdrag mm 24 439 9 127 43 566 75 766 32 200 42 % 31 700  
 

Det er økonomiske driftsutfordringer spesielt innen oppvekst og kultur, helse og omsorg og 

rådmann og strategiske tiltak. Helse og omsorg har det største avviket i kroner. Tekniske 
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områder og administrative støtteenheter melder om mindreforbruk. Til sammen utgjør 

merforbruket 29 mill. kroner samlet for tjenesteområdene (område 0 til 7). Høye 

utbytteinntekter og andre finansinntekter forbedrer den totale prognosen. 

Det forventes nå en skattevekst for landet på 2,4 % i 2014 sammenlignet med 2013. For 

Ringerike betyr dette at inntektsutgjevningen vil bli ca 8 mill. kroner lavere enn budsjettert, 

og noe av dette oppveies ved ekstra tildelte skjønnsmidler og noe høyere statlige tilskudd enn 

budsjettert. 

 

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 ca 8 mill. kroner kunne gå til dekning av tidligere års underskudd. 

 

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

barnehager, tiltak til barn med spesielle behov i barnehage, barnevern og avlastningstjenester 

for barn og unge. Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor hjemmetjenester og flere 

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 har justert 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 for å komme nærmere budsjettbalanse for driftsområde i løpet 

av året. Dette skjer gjennom bemanningsreduksjon i de ulike tjenestene. Eksempler på 

tiltak som har påvirket bemanningen i 2014 er turnusendringer, nedlegging Stranden 

skole og ikke kompensert lønnsvekst ute i enhetene. Kommunen har et synkende 

antall årsverk gjennom året. Politiske saker legges frem fortløpende ved behov for 

vesentlige endringer i tjenestetilbudet. 

Ringeriks-Kraft AS har utdelt utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette har 

Ringerike kommune mottatt 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. 

Salget av 150 RiK-aksjer til KLP tidligere i år gjør at kommunen kan inntektsføre en gevinst 

på 13,9 mill. kroner i tillegg til renteinntekter på 0,8 mill kroner.  

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 så langt i 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 

skattevekst  for landet på 2,4 % i forhold til 2013, i statsbudsjettet for 2014 er det 

forutsatt en skattevekst på 3 %. 

 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 
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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. 

 

Økonomiske forhold 
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi 

et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen registrerer at det hittil i år har vært utfordrende å drifte innenfor budsjetterte 

rammer for driftsområdene. I all hovedsak driftes det fornuftig og godt ute i enhetene i 

forhold til de rammer som er tilgjengelige. Utfordringene ligger mer på de sentrale 

styringsområdene, og skyldes behov i befolkningen som har vært utfordrende å finne gode 

løsninger på innenfor gitte rammer og tilgjengelige inntekter. Det er imidlertid gledelig at vi 

allikevel ser ut til å komme ut omtrent som budsjettert totalt sett for kommunen, men det 

presiseres at dette skjer på grunn av ekstraordinære inntekter som vi ikke kan forvente i neste 

driftsår.  

Det økonomiske presset opprettholdes på alle driftsområder for å tette avvikene så mye som 

mulig frem mot regnskapsavslutningen.  

Det er så langt i år gjort et godt arbeid i organisasjonen for å jobbe på tvers av sektorer med å 

finne gode løsninger som sikrer best mulig tjenester for kommunens innbyggere. Ansatte og 

ledere på alle nivå samarbeider godt for en best mulig utnyttelse av ressursene. Det legges 

også merke til at det tas nødvendige politiske grep for å skape en best mulig fremtid for 

Ringerikes befolkning.  

Det er godt å registrere at det skjer mye positivt og er høy aktivitet fra mange aktører i  

Ringerike for tiden. Dette legger et godt grunnlag for vekst og positivitet som vil sikre 

kommunens innbyggere gode offentlige tjenester også i årene som kommer. Tjenestenivå og 

tjenestebehov vil være i konstant endring, og det er viktig at kommunen skaffer seg 

nødvendig økonomisk handlingsrom til å håndtere dette videre. 

 

Vedlegg 
Månedsrapport september 2014 

 

 Ringerike kommune, 03.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Behandling av høringsuttalelser til Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018  

 

Arkivsaksnr.: 14/659   Arkiv: 145  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

181/14 Formannskapet 18.11.2014 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Høringsuttalelser til Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 tas til orientering. 

 

Innledning / bakgrunn 
 Formannskapet behandlet Budsjett for 2015 og Handlingsprogram for 2015-2018 i møte 21. 

oktober 2014. 

I tråd med formannskapets vedtak ble forslag til Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-

2018 samt Betalingsregulativ for 2015 lagt ut til offentlig høring i perioden 22. oktober til 4. 

november 2014. 

 

Beskrivelse av saken 
 Det er mottatt 32 høringsuttalelser ved fristen utløp. 

 

Rådmannen ønsker å trekke fram noen av hovedtrekkene i de mottatte høringsuttalelsene. 

 

Nesten alle uttalelsene beklager en reduksjon i tilbudet, og er opptatt av konsekvensene for 

kvaliteten i tjenestene dette vil ha. Av uttalelsene kommer 19 fra barnehager og skoler. 

 

Hovedtrekkene fra barnehagene er bekymring for sikkerheten og kvaliteten i tjenesten med 

ytterligere reduksjon av rammene til de kommunale barnehagene. 

 

For skolene er det bekymring for at redusert lærertetthet vil gå ut over kvalitet og mulighet 

for tilpasset opplæring, samt at flere av uttalelsene er i mot nedleggelse av Vegård og 

Hønefoss skole. 

 

Innenfor Helse og omsorg er det flere uttalelser som er negative til økningen i egenandelen 

for matombringing av kald mat. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen tar til orientering de høringsuttalelser som er kommet inn, og legger de fram som 

en del av beslutningsgrunnlaget for Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018.  

 

Vedlegg 
Samledokument høringsuttalelser. 
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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, 06.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Årsbudsjett 2015 - handlingsprogram 2015-2018  

 

Arkivsaksnr.: 14/1174   Arkiv: 145  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

182/14 Formannskapet 18.11.2014 

/ Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i 2015.  

2. Driftsbudsjettet for 2015 vedtas som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme på 1.401,6 mill. kroner, netto avsetninger 36,5 mill. kroner og et resultat 

lik 0 kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. 

Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement 

(dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Folkevalgte og revisjon 6,8 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4

Administrasjon og fellesutgifter 85,2 85,0 89,7 87,3 89,7 87,3

Barnehage (ny 2015) 163,5 156,6 166,6 167,2 167,2 167,2

Grunnskole (ny 2015) 262,3 251,4 245,8 245,8 245,8 245,8

Spesielle tiltak barn og unge (ny 2015) 98,7 102,1 113,0 113,0 113,0 113,0

Kulturtjenesten (ny 2015) 14,2 13,0 21,2 21,2 21,2 21,2

Helse, omsorg og velferd 590,9 562,0 581,2 581,2 581,2 581,2

Tekniske områder 148,7 164,9 121,0 121,0 121,0 121,0

Avsetninger, overføringer 14,0 61,8 56,7 64,7 71,5 77,2

SUM TIL DRIFT 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Revidert budsjett 2014 pr juni.
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3. Akkumulert underskudd fra tidligere år er planlagt delvis inndekket i 2014 (10,2 mill. 

kroner). Resterende dekkes i 2015 (17,5 mill. kroner).  

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet 

i henhold til den administrative lederstruktur.  

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.  

6. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 356,96 mill. kroner, 

fordelt med 213,07 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 143,89 mill. kroner 

på rentable investeringer for 2015. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 

finansiering.  

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Skatt på inntekt og formue -627,5 -633,7 -653,0 -687,8 -735,2 -760,5

Eiendomsskatt -55,0 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5

Sum skatteinntekter -682,5 -688,2 -707,5 -742,3 -789,7 -815,0

Ordinært rammetilskudd -679,1 -720,0 -724,0 -719,0 -719,0 -719,0

Merverdiavgiftskompensasjon drift -42,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2

Merverdiavgiftskompensasjon investeringer -14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -735,4 -766,2 -770,2 -765,2 -765,2 -765,2

Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -29,2 -24,8 -25,9 -25,9 -25,9 -25,9

Sum frie disponible inntekter -1 447,1 -1 479,2 -1 503,6 -1 533,4 -1 580,8 -1 606,1

Renteinntekter og utbytte -5,3 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5

Utbytte fra Ringerikskraft AS -8,8 -8,8 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0

Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Startlån - mottatte renter -3,0 -2,8 -2,8 -3,5 -4,0 -4,5

Sum finansinntekter -17,2 -17,2 -19,4 -20,1 -20,6 -21,1

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 27,6 31,1 31,1 40,0 50,0 60,0

Startlån - renteutgifter 3,9 4,2 4,2 5,0 5,7 6,2

Avdrag på lån 43,2 47,0 49,0 55,0 68,0 80,0

Sum finansutgifter 74,7 82,3 84,3 100,0 123,7 146,2

Netto finansinntekter/-utgifter 57,5 65,1 64,9 79,9 103,1 125,1

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 45,6 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 0,0 19,0 45,0 60,0 60,0

Avsetning bundne driftsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum netto avsetninger 0,0 0,0 36,5 45,0 60,0 60,0

Overført fra drift- til investeringsregnskapet 11,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum til fordeling drift -1 377,6 -1 413,6 -1 401,8 -1 408,0 -1 417,3 -1 420,6

Driftskostn.ført på områder utenfor skjema 1B 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Merforbruk/mindreforbruk 6,5 -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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7. For finansiering av investeringsbudsjettet 2015 vedtas følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  

 Låneopptak investeringer inntil 284,878 mill. kroner, herav kr. 71,808 mill. kroner 

til rentable investeringer.  

 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 

på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  

 Serielån  

 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår.  

 Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner.  

o Långiver: Husbanken  

o Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

8. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,25 %  

9. Eiendomsskatt fastsettes som i 2014  

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret skal en gang i året vedta et handlingsprogram som skal omfatte de fire neste 

årene. Handlingsprogrammet skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år 

av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunens mål og strategier de nærmeste årene 

basert på kommuneplanens langsiktige del. 

Årsbudsjettet er første år i handlingsprogrammet og er en bindende plan for kommunens 

midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. 

Balanse i økonomien er en viktig forutsetning for et godt kommunalt tjenestetilbud over tid. 

Det bør også være en målsetting å bygge opp fondsreserver for å møte fremtidige behov, 

bygge opp egenkapital til investeringer og styrke vedlikeholdet av kommunens bygninger og 

anlegg opp til et akseptabelt nivå. 

Rådmannen har ansvar for å fremme forslag til årsbudsjett og handlingsprogram. 

Formannskapet har ansvar for å innstille til kommunestyret. Innstillingen skal legges ut til 

alminnelig ettersyn tidlig nok at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte 

forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Det er 

kommunestyret selv som vedtar årsbudsjett og vedtaket skal fattes innen utgangen av året.  

 

Beskrivelse av saken 
Grunnlaget for arbeidet med handlingsprogrammet er gjeldende kommuneplan, sist vedtatt  

handlingsprogram, handlingsplaner/fagplaner, lokale vedtak/føringer og sentrale føringer  

gjennom statsbudsjettet.  

Rådmannen presenterte og fremla grunnlagsdokumentet for formannskapet i møte  

14.10.2014.  

I grunnlagsdokumentet fremgår forslag til endringer i betalingssatser. I høringsprosessen  

ble forslag til betalingsregulativet for 2015 lagt ut sammen med høringsdokumentet.  

Formannskapet vedtok innstilling til høring i budsjettsaken 21.10.2014. Budsjett- og  

handlingsprogram ble deretter lagt ut til offentlig høring og partibehandling i perioden  

22.10. – 04.11.2014. Endelig behandling i formannskapet 18.11.2014 med innstilling til  

kommunestyret. Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 27.11.2014.   

 

Rådmannens vurdering 
Kommunen har over flere år hatt store utfordringer med å tilpasse aktivitetsnivået til de 
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tilgjengelige inntektsrammer. Dette vil også være utfordringen i 2015. Ringerike kommune 

forvalter mer enn 1,9 milliarder kroner. Det leveres mange gode tjenester til kommunens 

innbyggere, og det scores godt på undersøkelser som gjennomføres. 

Nedbetaling av akkumulert underskudd er førende for rådmannens arbeid. Akkumulert 

underskudd fra tidligere år er, ved inngangen til 2014, på 27,7 mill. kroner. 10,2 mill. kroner 

av dette er planlagt inndekket i 2014. Rådmannen legger frem et budsjettforslag som vil sikre 

at resterende underskudd blir inndekket i 2015. 

Årsbudsjettet for 2015 og handlingsprogrammet for 2015-2018 legger til rette for vekst og 

modernisering i Ringerike kommune. Det er planlagt store investeringer innenfor skole for å 

modernisere driften og legge til rette for befolkningsvekst. Barnehagesektoren utvides med 

flere plasser, og det er planlagt et nytt renseanlegg ved Monserud. 

Alle tjenester gjennomgår sine arbeidsprosesser og justerer driften for å tilpasse seg de 

økonomiske rammene som er tilgjengelige. Rådmannen er av den oppfatning at innbyggerne 

også i denne programperioden vil få tjenester som holder en kvalitet som er på et godt nivå. 

Tiltakene som foreslås er gjennomførbare, men det vil gi konsekvenser som beskrives på 

ulike steder i rådmannens beslutningsgrunnlag. Det vil innebære årsverksreduksjoner. 

Rådmannen vil bestrebe seg på å utnytte turn-over og naturlig avgang, men kan ikke på dette 

tidspunkt utelukke at oppsigelser kan bli en konsekvens. 

Den viktigste utfordringen er å gjenvinne økonomisk stabilitet og handlefrihet. For å oppnå 

det, må enten inntektsgrunnlaget økes eller driftsnivået reduseres varig. Budsjett 

2015 har som hovedmål å skape nok overskudd i driften slik at tidligere års merforbruk blir 

inndekket, i tillegg legges det til rette for noe avsetning til disposisjonsfond. Dette er i tråd 

med politiske føringer som tidligere er gitt, og vil være viktig for å kunne gjennomføre de 

planene som ligger i handlingsprogrammet og forberede veksten som kommer også etter 

2018. Driftsoversikten i skjema 1A viser, gjennom beløpet på skatteinntekter, at det er behov 

for betydelig økte inntekter eller reduksjon av kostnader for å få til et driftsoverskudd i 

kombinasjon med nye økonomiske utfordringer som kommer i perioden. 

Rådmannen vil presisere at det er høyst nødvendig at tiltak gjennomføres. Dette for å 

gjenvinne økonomisk handlingsfrihet og sørge for at utgiftene ikke overstiger kommunens 

inntekter. 

 

Vedlegg 
1. Handlingsprogram 2015-2018, budsjett 2015 

2. Saksprotokoll FS sak 164/14 fra formannskapsmøte 21.10.2014 

3. Søknad om tilskudd fra Tour of Norway 

4. Søknad om tilskudd fra Veien tilbake 

5. Søknad om tilskudd fra Frivilligsentralen 

 

 Ringerike kommune, 04.11.2014 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Betalingsreglement 2015  

 

Arkivsaksnr.: 14/2430   Arkiv:   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

183/14 Formannskapet 18.11.2014 

/ Kommunestyret 27.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Betalingsreglement 2015 vedtas slik rådmannens forslag foreligger 

2. Punkt 2 i KS-sak 146/13 omgjøres - gebyr på papirfakturaer innføres ikke 

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunens betalingsreglement skal vedtas årlig av kommunestyret i forbindelse med 

behandling av kommunens budsjett for kommende driftsår. Eventuelle endringer som vedtas i 

løpet av året vil bli innarbeidet i reglementet fortløpende. 

 

Beskrivelse av saken 
Betalingsreglement 2015 viser priser og egenandeler på de tjenestene som kommunen har 

valgt å prislegge. I betalingsreglementet vises også satser år 2014 for å vise utvikling i pris 

inn i år 2015. 

 

I forbindelse med sak om betalingsreglement 2014 (KS-sak 146/13), ble det vedtatt innføring 

av gebyr på papirfaktura. Etter juridiske vurderinger har rådmannen kommet fram til at det er 

kun fakturering fra Kulturskolen at et slikt gebyr kan pålegges. Rådmannen anbefaler derfor 

at gebyr på papirfaktura ikke gjennomføres. 

 

Økonomiske forhold 
Endringer i kommunens betalingsreglement påvirker kommunens samlede inntekter. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Forslag til betalingsreglement var vedlagt som et av høringsdokumentene i forbindelse med 

«Budsjett 2015 – Handlingsprogram 2015 – 2018» som hadde høringsperiode fra 22.10.2014 

til 04.11.2014. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen har som en del av budsjettprosessen frem mot budsjett 2015 gjennomgått 

betalingsreglementet og justert prisene i tråd med lønns- og prisutviklingen generelt, men 

også vurdert pris i forhold til kostnad på tjenesten og sammenligninger med andre 

kommuner. For Ringerike kommune er det viktig å øke inntektsgrunnlaget og at inntekten 

økes på de områder hvor kommunen i dag har en høy subsidiering av tilbudet. Enkelte priser 

er styrt fra sentrale myndigheter og gir kommunen begrenset mulighet til selv å sette nivået. 

Inntektene som kreves inn for disse kommunale tjenestene er en viktig inntektskilde for å 



  Sak 183/14 

 

 Side 14   

 

skape gode tjenester for kommunens innbyggere. Endringer i priser vil også kunne endre 

vilkårene for tjenestetilbudet.  

 

Vedlegg 
Betalingsreglement 2015 

 

 

 Ringerike kommune, 05.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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17. maikomiteen, - tilleggsbevilgning  

 

Arkivsaksnr.: 14/1912   Arkiv: 153  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

184/14 Formannskapet 18.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

17. maikomiteen tilleggsbevilges kr. 30 000,- for å dekke merkostnader ved årets 

arrangement i forbindelse grunnlovsjubileet. 

Bevilgningen belastes formannskapets disposisjonskonto 712000 100 149000, som da settes 

til kr. 750 000,-. 

 

Beskrivelse av saken 

I år har grunnloven 200-årsjubileum, og 17. mai er en naturlig og selvfølgelig dag å markere 

dette. Årets 17.-maifeiring ble derfor markert med et utvidet arrangement. 

Budsjett 2014 har ikke tatt høyde for eventuelle merkostnader til 17. maiarrangementet, og 

budsjettposten viser et merforbruk på kr. 30 000,- etter gjennomføring. 

!7. maikomiteen v/leder har bedt om at beløpet tilleggsbevilges. 

 

Rådmannens vurdering 

Årets 17. maifeiring ble markert med et utvidet program med fokus på grunnlovens 200-

årsjubileum. Markeringen var svært underholdende og verdig, og kommunen har mottatt 

mange positive tilbakemeldinger på arrangementet. Rådmannen anbefaler at merkostnadene 

dekkes ved en tilleggsbevilgning. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923 
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Kjøp av tomt til renseanlegg - Nes i Ådal  

 

Arkivsaksnr.: 14/780   Arkiv: M16  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

110/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.11.2014 

185/14 Formannskapet 18.11.2014 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune kjøper 1 317m
2
 grunn til nytt renseanlegg på Nes i Ådal. 

2. Kr. 76 200,-, kroner syttisekstusen tohundre, pluss omkostninger i forbindelse med 

fradeling av eiendommen, saksbehandlingsgebyr og kartforretning, samt tinglysning 

av skjøte finansieres fra prosjektnummer 0351. 

 

Sammendrag 
Eksisterende jordinfiltrasjonsanlegg på Nes i Ådal er gammelt og tilfredsstiller ikke dagens 

krav til utslippskontroll. Anlegget dekker bare en liten del av Nes rensedistrikt. 

 

Det skal bygges et større renseanlegg på Nes som skal ta imot avløp fra bebyggelsen på Nes. 

Renseanlegget er en av flere større prosjekter, som blant annet skal ta for seg et nytt vannverk 

og sanering av avløpssituasjonen på Nes i Ådal. 

 

Rådmannen har derfor gjennomført en anbudskonkurranse på detaljprosjektering på nytt 

renseanlegg. Renseanlegget er planlagt plassert på tomt gnr. 302 bnr. 38 og gnr. 302 bnr. 4. 

 

Det nye anlegget vil sikre at dagens og fremtidige utslipp vil holde dagens utslippskrav. 

 

Innledning / bakgrunn 
 Bakgrunnen for et renseanlegg på Nes i Ådal er at eksisterende jordinfiltrasjonsanlegg på 

Nes i Ådal er gammelt og tilfredsstiller ikke dagens krav til utslippskontroll. Dagens anlegg 

har ikke kapasitet til å ta imot flere abonnementer, og man har i tillegg også tenkt til å sanere 

store deler av Nes rensedistrikt. Anlegget dekker bare en liten del av Nes rensedistrikt. 

Plassering av renseanlegget er vist i vedlegg 1. 

 

Forholdet til overordnede planer 
 Det aktuelle arealet er i kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 avsatt til landbruks- 

natur og friluftsområde (LNF). Tiltak i forbindelse med kommunaltekniske anlegg er tillatt, 

jf. kommuneplanbestemmelsene § 2.1, 3. ledd. 

 

Renseanlegget er innenfor 100-meterssonen fra Begna. Det er i utgangspunktet byggeforbud i 

denne sonen, med mindre tiltaket inngår i reguleringsplan, jf. kommuneplanbestemmelsene § 

5. Forbudet gjelder ikke drift og vedlikehold på offentlig ledningsnett. Her er det snakk om 

etablering av et nytt renseanlegg med tilhørende ledningsnett. 
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Plassering av renseanlegget er valgt ut fra utredninger som er gjort av Ringerike kommune og 

deres rådgiver. Valgte plassering er gunstig på grunn av fall, samt at det ligger litt avsides til i 

forhold til øvrig bebyggelse. Med bakgrunn i dette vil man i byggesøknaden søke om 

dispensasjon fra kommuneplanen § 5. 

 

Renseanlegg for Nes i Ådal ligger inne i vedtatt Hovedplan avløp, planperioden 2009-2019, 

hvor det i pkt. 6.3.6, står «Det anbefales ikke at det tilknyttes flere abonnenter til 

renseanlegget før anlegget er utbedret eller at nytt renseanlegg er bygget på Nes». 

Renseanlegget og saneringsprosjektet er i tiltaksplanen i Hovedplan avløp, og prosjektene 

henter finansiering gjennom Hovedplan avløp. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Renseanlegget på Nes i Ådal ligger inne i vedtatt hovedplan avløp. Denne saken omhandler 

derfor kjøp av tomt til renseanlegget. 

 

Økonomiske forhold 

 Kjøp av tomt for nytt renseanlegg er en del av finansieringen til nytt renseanlegg for Nes i 

Ådal og henter finansiering fra prosjekt nr.0351 Renseanlegg Nes i Ådal. 

 

Rådmannens vurdering 
 Etter en samlet vurdering vil rådmannen anbefale at man kjøper grunn på eiendom gnr/bnr. 

302/38 og 302/4. 

 

Vedlegg 

1. Forslag til kjøpekontrakt 

2. Kart over plassering 

 

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, 03.10.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Jostein Nybråten 

saksbehandler: Nickolai-Thomas Berg 
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Forlengen drift av Ringerikshallen  

 

Arkivsaksnr.: 14/1523   Arkiv: 614 D11  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/14 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 12.11.2014 

186/14 Formannskapet 18.11.2014 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyrevedtak i sak 140/11 punkt 2 oppheves. 

2. Ringerikshallen driftes videre inntil flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass. 

3. Rådmannen kommer med forslag til inndekning av fortsatt drift av Ringerikshallen i 

1. tertialrapport 2015. 

 

Sammendrag 
Ringerikshallen ble av Ringerike kommunestyre i sak 140/14 – punkt 2, vedtatt nedlagt når 

ny flerbrukshall i Schjongslunden (heretter benevnt Flerbrukshallen AS) står klar og kan tas i 

bruk. Flerbrukshallen AS er planlagt ferdig innen 01.01.15. 

 

Ordfører og partienes gruppeledere har mottatt flere henvendelser fra idrettslag og Ringerike 

idrettsråd angående vedtaket om at Ringerikshallen skal legges ut for salg når Flerbrukshallen 

AS tas i bruk. 

Ordfører uttrykker og at det etter vedtak om salg av Ringerikshallen har framkommet innspill 

som bør vurderes før endelig avgjørelse blir tatt, og har anmodet rådmannen om å vurdere 

framlegg av ny sak til politisk behandling.  

 

Innledning / bakgrunn 
Ringerike kommune har en befolkning på om lag 30 000 innbyggere. Når det gjelder 

idrettshaller har kommunen lav dekning. Pr. dato er det i Ringerike kommune idrettshaller 

med en flate på minst 20 meter x 40 meter på Tyristrand og Ringerikshallen. Ringerike 

videregående skole har en midlertidig hall. 

 

Landsgjennomsnittet viser at det i kommunene er noe over 5 000 innbyggere pr. hallflate. 

Om Ringerike skal være på landsgjennomsnittet når det gjelder hallflater, betyr det minst 6 

haller eller hallflater. Når Flerbrukshallen AS tas i bruk, vil det være 4 hallflater tilgjengelig 

for innbyggerne i kommunen. Flerbrukshallen AS får tre hallflater i tillegg er det idrettshall 

på Tyristrand. 

Kommunestyret har i sak 119/14 fattet vedtak om å bygge ny barneskole med flerbrukshall 

på Benterud. I sak 65/14 – punkt 3 fattet kommunestyret vedtak om å bygge flerbrukshall i 

Hønefoss nord, i området Ullerål skole/Hov ungdomsskole. 

Med nye haller på Benterud og i Hønefoss nord (Ullerål/Hov), vil det med dagens 

innbyggertall være brukbar halldekning i Ringerike. 
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Dette ligger noen år fram i tid. Innspill fra Ringerike idrettsråd og idrettslagene uttrykker et 

sterkt ønske om at Ringerikshallen driftes videre inntil ny flerbrukshall i Hønefoss nord er på 

plass.  

Hov ungdomsskole bruker Ringerikshallen i kroppsøvingsundervisningen. Veienmarka 

ungdomsskole bruker hallen for å få gjennomført det nye valgfaget fysisk aktivitet og helse. 

Ullerål skole har hatt en sterk elevtallsøkning de siste årene og er helt sprengt når det gjelder 

skolens gymnastikksal. Fra høsten 2015 vil trolig også Ullerål skole ha behov for å legge noe 

av kroppsøvingsopplæringen til Ringerikshallen. 

 

I brev fra Ringerike idrettsråd framgår det at flere idretter vil stå uten treningslokale fra 

01.01.15. Av disse er Taekwon-do den største som aktiviserer 130 barn og ungdommer. 

Flerbrukshallen AS har ikke kapasitet til alle som trenger hallplass. Det har ikke vært mulig å 

finne alternative løsninger for disse. Videre opplyses det at Ringerike helsesportslag, 

Ringerike pistolklubb, Sokna skytterklubb, Hønefoss bueskyttere, Ringerike bokseklubb og 

Ringerike Capoeiraklubb også vil miste treningslokaler. Innbyggerne i Ringerike kommune 

vil også miste den eneste muligheten til å spille squash. 

 

I et folkehelseperspektiv er aktivitet vesentlig. I Ringerike kommune blir barn og unge 

prioritert når hall-tid fordeles. Følgen av dette er at bedriftsidretten i kommunen står helt uten 

tid i idrettshall. Ringerike idrettsråd henstiller til fortsatt drift av Ringerikshallen. 

 

Arbeidet med omregulering av eiendommen Ringerikshallen før et salg er påbegynt. Dette 

arbeidet vil fortsette uavhengig av fortsatt drift av Ringerikshallen eller ikke. Opprinnelig 

regulert formål kan fortsette også etter omregulering. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Folkehelsemeldingen ble vedtatt av kommunestyret i 2012. Denne meldingen sammen med 

vedtatt kommuneplan skal legges til grunn i alle saker som behandles. En av målsettingene i 

folkehelsemeldingen er: Ringerike – aktivitet for alle. 

 

Økonomiske forhold 
Salg av Ringerikshallen skulle finansiere kommunens eierandel i Flerbrukshallen AS. Etter at 

kommunens eierandel i denne hallen er redusert, har også finansieringsbehovet blitt 

tilsvarende mindre.  Det betyr at kommunen ikke er avhengig av salgsinntekter fra 

Ringerikshallen for å finansiere eierandel i Flerbrukshallen AS. Drift av Ringerikshallen 

beløper seg årlig til nesten 1,2 millioner kroner. Med redusert eierandelen i Flerbrukshallen 

AS er finansieringskostnadene beregnet å bli 0,7 millioner kroner lavere enn med opprinnelig 

eierandel. Rådmannen vil komme med forslag til inndekning av kostnadene til fortsatt drift 

av Ringerikshallen i 1. tertialrapport 2015. 
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Rådmannens vurdering 
Rådmannen er opptatt av at kommunens innbyggere skal motta forutsigbare og gode 

tjenester. I dette ligger det også å bidra til positiv aktivitet – fysisk aktivitet. At Ringerike 

kommune har en halldekning som er lav sammenliknet landsgjennomsnittet er godt kjent. 

Midlertidig drift av Ringerikshallen til ny flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass, er et 

tiltak for at ikke barn, ungdom og andre brukergrupper skal miste det tilbudet de har. Nå som 

kommunens eierandel, aksjepost, i Flerbrukshallen AS er redusert, er også 

finansieringsbehovet lavere. Ringerikshallen er viktig for en god gjennomføring av 

undervisningen ved grunnskoler, og for at andre brukergrupper ikke skal stå uten mulighet til 

å fortsette sine aktiviteter. Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyrevedtak i sak 140/11 

om salg av Ringerikshallen oppheves, og at Ringerikshallen driftes videre inntil ny 

flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass. 

 

Vedlegg 

 
 Henvendelse fra Ringerike idrettsråd 

 Vedtak i sak k 140/11 (salg av Ringerikshallen) 

 Vedtak i sak 115/12 (finansiering av eierandel i Flerbrukshallen AS) 

 

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, 30.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Interkommunalt samarbeid om brann- og redningsberedskap, -revidert avtale mellom 

Hole og Ringerike kommune  

 

Arkivsaksnr.: 14/1892   Arkiv: 026  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

187/14 Formannskapet 18.11.2014 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Under forutsetning av likelydende vedtak i Hole kommune, godkjennes forslag til ny 

samarbeidsavtale om interkommunalt samarbeid om brann og redningsberedskapen i Hole og 

Ringerike kommune.  

 

Innledning / bakgrunn 

Hole og Ringerike kommune har inngått en avtale om brann og redningsberedskap mellom 

kommunene, sist revidert 19.5.2000. Denne avtalen baserer seg på at Hole kommune kjøper 

tjenester av brann og redningstjenesten i Ringerike kommune for å dekke de 

beredskapsmessige og forebyggende oppgaver i Hole kommune. 

Avtalen trådte i kraft 1.7.2000 og gjelder for 5 (fem) år med automatisk forlengelse for 5 

(fem) år av gangen, dersom eventuelle reforhandlinger ikke kreves med 6 måneders varsel. 

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen er pålagt å sørge for at Ringerike kommune får dekket alle merkostnader 

inklusive faktisk andel av kostnader til bygg/anlegg, og at disse innarbeides i alle nye 

samarbeidsavtaler og ved revisjon av tidligere inngåtte avtaler (j.fr formannskapets vedtak 

15.1.2013 i sak 6/13 pkt.3). 

Rådmannen har derfor krevd reforhandlinger av dagens avtale, som gjelder fram til 1.7.2015. 

Det har vært avholdt ett drøftingsmøte mellom partene, der det ble enighet om å forankre 

samarbeidet i kommuneloven, på lik linje med det interkommunale samarbeidet som gjelder 

for legevakt og krisesenter. Det vil være ryddig og greit, både organisatorisk og 

administrativt og forhold seg til felles system/tidspunkter for samarbeidsmøter og 

rapporteringer. 

Forslaget til ny samarbeidsavtale har gjennomgått en grundig revidering/oppdatering i 

forhold til gjeldende lovverk/forskrifter, og presiserer forhold som gjelder investeringer, 

husleie og administrative «overheadkostnader». 

 

Rådmannens vurdering 

Det har blitt vanlig for kommunene å innrette samarbeidsavtaler etter kommunelovens § 28. I 

korte trekk går dette ut på at en kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver, 

herunder delegere myndighet til å treffe vedtak som omtalt i forvaltningsloven § 2 første ledd 
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bokstav a (offentlig myndighetsutøvelse) til en vertskommune etter §§ 28-1 b og 28-1 c hvis 

den aktuelle lov ikke er til hinder for det.  

I drøftingsmøte mellom Hole og Ringerike kommune kom det forslag om å hjemle 

samarbeidsavtalen i kommunelovens bestemmelser om samarbeid, noe rådmannen ser som en 

stor fordel. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale er derfor utformet som kommunens øvrige 

avtaler for samarbeid (jfr. kommuneloven § 28-1 a og § 28-1 b), og samarbeidet får dermed 

samme strukturelle utforming og de samme rapporteringsrutiner. 

Denne avtalen tar opp i seg formannskapets vedtak 15.1.2013 i sak 6/13 pkt.3 om at: 

«Administrative merkostnader i størrelsesorden 0,7 % av samarbeidstiltakets lønnskostnader 

samt andel av faktiske kostnader til bygg/lokaliteter innarbeides i framtidige 

samarbeidsavtaler og ved revisjon/evaluering av eksiterende avtaler». 

Refusjonsgrunnlaget vil dermed øke, og utgjøre en årlig merinntekt i på kr. 650 000,-. Da 

avtalen i henhold til tidligere inngått avtale gjelder fra 1.7.2015 vil halvårseffekt realiseres i 

2015. Rådmannen har allerede tatt høyde for økt refusjon fra Hole kommune i rådmannens 

forslag til budsjett 2015. 

Rådmannen anbefaler at forslag til ny samarbeidsavtale godkjennes, og vil sørge for at 

fylkesmannen varsles når slik avtale er inngått, j.fr kommunelovens § 28-1,e. 

 

Vedlegg 

 Forslag til ny samarbeidsavtale hjemlet i kommuneloven kapittel 5, § 28-1 a og § 28-1 

b m/ 1vedlegg.  

Link: (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107#KAPITTEL_6) 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Knut E. Helland 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923 
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Minnestein i Søndre park  

 

Arkivsaksnr.: 14/2173   Arkiv: C42  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/14 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 12.11.2014 

188/14 Formannskapet 18.11.2014 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Minnesteinen over Leif E. Dietrichson blir stående i Søndre park. 

 

Sammendrag 
Det ble i 1949 reist en minnestein over Leif E Dietrichson i Søndre Park. Plasseringen har 

vært omdiskutert og vedtak om flytting til fengselsparken fra 2002 ble ikke gjennomført. Ut 

fra tiden som er gått, gjennomført og planlagt ansiktsløfting og fornying av parken og 

områdene rundt, innstiller rådmannen på at minnesteinen ikke blir flyttet.  

 

 

Innledning / bakgrunn 
I Søndre Park ble det i 1949 reist en minnestein over Kaptein Leif Dietrichson, en av 

Hønefoss sine helter. Han var født i 1890 og døde sammen med Roald Amundsen i 1928 på 

unnsetningsferd med flyet Latham for å redde Umberto Nobile og hans besetning på 

luftskipet Italia.   

 

Det har vært flere initiativ for å flytte minnesteinen et annet sted i byen, og da fengslet ble 

lagt ned i 1996 og etter hvert ble overtatt av Kulturstiftelsen Fengselet, ble det gjort vedtak 

som tok sikte på å flytte steinen til fengselsparken, siste gang i 2002. (Formannskapet 

15.04.2002). Begrunnelsen for dette var at man mente at plasseringen var for anonym, og at 

man i starten av etablering av fengselsparken tenkte at dette kunne være et egnet sted.  

Når fengselsparken ble utviklet fant en ikke noen løsning for minnesteinen, så vedtakene ble 

ikke gjennomført.  Kulturstiftelsen Fengselet som eier bygningen og fengselsparken i dag, 

opplyser at å flytte steinen til fengselsparken er ikke aktuelt og ønskelig. 

 

 

Beskrivelse av saken 
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Minnesteinen i Søndre Park stått ytterst i Søndre park. Steinen markerer en avslutning av 

parken før skråningen ned mot elva og Petersøya.  

 

Ønsket om flytting har vært fremmet med begrunnelse i at Dietrichson er en av byens helter 

og at stedet statuen står er anonymt og bortgjemt. Som alternative plasseringer har det i 

tidligere saksutredninger blitt nevnt steder som Søndre torg, Nordre torg, uten for Søndre 

park, Brutorget, Bybrua, Riddergaarden og Hønefoss kirkegård. 

 

I skråningen ned mot Petersøya vært det vært tett skog med høye løvtrær og det har 

sommerstid vært en vegg av løv utenfor minnesteinen.  Det siste året er skråningen ryddet, 

det har og blitt felt trær i parken, så området rundt minnesteinen framstår nå lysere, med god 

sikt over til Petersøya og Støalandet. Rundt minnesteinen er det anlagt blomsterbed. 

 

Det er videre planer om å utvikle en utendørs aktivitetspark i Hønefoss. Formannskapet har 

vedtatt at denne skal etablerers i på Livbanen og i Søndre park (F-sak 120/14). 

Initiativtaker til dette er Ringerike Næringsforum og Ringerike utvikling. Planene tar form og 

aktivitetsparken blir påbegynt i 2015.  I prosjektplanen heter det at  

 

«Søndre Park ligger skjermet til mot byens trafikk og med elva som nabo i ytterkant. 

Søndre Park er en perle som i liten grad brukes i dag og som det er store ønsker om å 

gjøre til en mer attraktiv grønn lunge med aktiviteter for liten og stor.»  (Vedlegg) 
 

Aktivitetsparken vil være et bidrag i den retning. Det er planer om etablering av ulike 

apparater, som appellerer til fysisk aktivitet for forskjellige aldersgrupper. Det er og forslag 

om å tilrettelegge Livbanen for økt aktivitet på sommerstid. Og en kan tenke seg flere benker, 

grillplass etc.  
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Parken ligger og nær til Petersøya. Stiene langs elva fra Hovsenga til Benterud blir nå merket 

opp og skiltet. Stien går og rett nedenfor parken.  (K-styret 13.12.2013). 

 

Initiativtagerne til aktivitetsparken har sammen med leder i Ringerike kommune sin 50 

årsjubileumskomite vurdert minnesteinens plassering i lys av blant annet utviklingsplanene 

for området.  De konkluderer med at  

 

«Dette er en stor og flott minnestein som har stått i parken i 65 år.  

Det er ryddet pent rundt minnesteinen og til våren med nye blomster vil området 

kunne fremstå svært pent. 

Den har en historisk plass i Søndre park og passer godt inn i omgivelsene. Gir økt 

attraktivitet. Minnesteinen bør fortsatt være plassert i Søndre park.» 

          (Vedlegg) 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Formannskapet 20.04.2002: Flytting av minnestein over Leif Dietrichson 

K-styret 13.12.2013: Handlingsprogram 2014-2017, der en støtter etablering av tursti. 

F-sak 120/14: Aktivitetspark i Hønefoss  

  

Alternative løsninger 
 Alternativ løsninger vil være å vedta flytting av minnesteinen og finne et egnet sted for den. 

 

Rådmannens vurdering 
 I 2002 fant rådmannen en åpning for å flytte minnesteinene hvis den en ny plassering vil 

medføre langt bedre forhold. Rådmannen skrev at 

 

«det bør være svært tungtveiende grunner når man bestemmer seg for å flytte en 

minnesten. Det er som oftest svært mange vurderinger som har ligget til grunn for at 

den aktuelle minnesten har fått sin utforming og sin plassering. Derfor, selv om det 

skulle foreligge flere gode grunner til å flytte minnestenen, vil disse argumenter 

normalt ikke være tilstrekkelige. I foreliggende tilfelle har vi informasjon om at del 

var en svært lang prosess med mye uenighet underveis som til slutt resulterte i den 

nåværende plassering.» 

 

Rådmannens vurdering i dag er at steinen bør bli stående der den er. En grunn er det 

rådmannen pekte på i 2002. Det andre er tidsaspektet. Minnesteinen har stått på samme sted i 

65 år og det er 12 år siden siste sak om flytting. Det tredje er gjennomførte og planlagt tiltak 

som vil gjøre parken og nærliggende områder mer attraktive. Den nedre delen av parken der 

statuen står har fått en ansiktsløfting det siste året og omgivelsene rundt statuen er åpnere og 

lysere. Den ligger og nær inn til den nye oppmerkede «by-stien». Planene om å etablere en 

aktivitetspark i området vil og være med å bidra til at parken blir mer attraktiv. Rådmannens 

vurdering er derfor at minnesteinen bør bli stående i Søndre Park. 
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Vedlegg 
Innspill fra Runar Johansen, Linda Nordgården og Tone Thoresen om bl.a. minnesteinen. 

 

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, 29.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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ETABLERING AV BYTOALETT I HØNEFOSS SENTRUM  

 

Arkivsaksnr.: 14/646   Arkiv: M55  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

189/14 Formannskapet 18.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune etablerer ikke bytoalett i sentrum av Hønefoss nå. 

 

Sammendrag 
Det mangler offentlig toalett i sentrum av Hønefoss som er åpent døgnet rundt.  

Det finnes ulike mulige fysiske løsninger og ulike driftsmodeller for et slikt toalett. Behovet 

må veies opp mot kommunens økonomiske situasjon. 

 

Innledning / bakgrunn 
Det har vært oppslag i media om at det mangler offentlig toalett i Hønefoss sentrum og som 

er åpent døgnet rundt. Det har vært pekt på et udekket behov spesielt etter stengetid for 

serveringsstedene og at det medfører urinering i gater og bakgårder. Det finnes toaletter på 

serveringsstedene samt i servicebygget for bussgata, men disse har begrenset åpningstid. 

Det er pekt på at kommunen må ta ansvar for dette. Kommunen har innhentet foreløpig tilbud 

på bygging og drift av toalettanlegg. Kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon som 

tilsier at den er nøktern med hensyn til nye forpliktelser. 

 

Beskrivelse av saken 
Det mangler offentlig toalett i sentrum av Hønefoss som er åpent døgnet rundt.  

Det finnes ulike fysiske løsninger og ulike driftsmodeller. 

Det finnes alternative aktuelle plasseringer for frittstående toalettbygg i sentrum 

Det kan også vurderes alternativ lokalisering i eksisterende bygg. 

Kommunen kan bygge og drifte selv eller kjøpe tjenestene. 

Dersom kommunen velger å etablere offentlig toalett må den innhente konkurrerende tilbud 

på løsning med pris i tråd med lov om offentlige anskaffelser, alternativt etablere tilbudet 

selv. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Bytoalett er ikke nevnt i noen kommunale planer eller budsjetter. 

 

Juridiske forhold  
Det er ikke lovkrav om offentlig toalett i bysentrum.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Det er ikke behandlet sak om bytoalett tidligere, men saken har vært drøftet i HMA og 

formannskapet.  
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Økonomiske forhold 
Rådmannen har innhentet ett tilbud på et frittstående bytoalett med wc, handicapwc og 

pissoar for å få en pekepinn på kostnadsnivået. Disse er: 

 

1)Alternativ kjøp: kr 1.200.000,- eks mva. Lokal tilkopling til vann, avløp, el kommer 

i tillegg. Drift og vedlikehold kommer i tillegg. 

 

2)Alternativ leie med drift og vedlikehold kr 35.000,- eks mva. pr mnd. 

 

3)Alternativ reklamefinansiert toalett. De to bedriftene som har slikt opplegg opplyser 

at dette ikke er aktuelt i Hønefoss da byen er for liten til å gi tilstrekkelig overskudd. 

 
Dersom det planlegges nytt toalettbygg må kommunen skaffe tomt, søke byggetillatelse og 

varsle naboer. Det må skiltes tydelig i bygatene. 

 

Alternative løsninger 
Alternativt forslag til vedtak: 

 

«Rådmannen får oppdrag med å innhente konkurrerende tilbud på etablering og drift av 

offentlig toalett i sentrum og gjennomføre tiltaket. Investerings- og driftskostnader 

innarbeides i budsjett 2015.» 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen ser behovet for et bytoalett i Hønefoss sentrum og temaet har også vært tatt opp 

av næringsliv i sentrum og av media flere ganger. 

 

Rådmannen mener imidlertid at Ringerike kommunes økonomiske situasjon tilsier at det ikke 

ligger til rette for å etablere dette nå. Rådmannen anbefaler derfor at det ikke etableres 

bytoalett i sentrum av Hønefoss nå. 

 
 

 Ringerike kommune, 28.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Helland  

saksbehandler: Gunnar Hallsteinsen 
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367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park - 1. gangsbehandling  

 

Arkivsaksnr.: 14/1477   Arkiv: PLN 367  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

113/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.11.2014 

190/14 Formannskapet 18.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 

og 12-10.  

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

3. Ved vedtak av områdereguleringa, tas det sikte på å oppheve de deler av gjeldende 

reguleringsplan 272-03 Eggemoen Industriområde og flyplass, vedtatt 20.06.07 som 

overlappes av ny plan.  

4. Det skal vurderes konkrete muligheter for å etablere erstatningsarealer for idrett og 

friluftsliv. Det må herunder vurderes hvordan opparbeiding kan sikres og fordeling av 

kostnader.  

 

Sammendrag 
Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av en næringspark rundt Eggemoen 

flyplass, tilrettelagt for virksomheter med flyplassrelatert behov og teknologibaserte 

kunnskaps- og produksjonsbedrifter. Dette innebærer også å legge til rette for kontorbygg og 

eventuelle andre formål som naturlig kan knytte seg opp mot næringsparken.  

 

Planprogram for planarbeidet ble fastsatt 21.08.2012, og nå legges planforslag med 

konsekvensutredning fram for politisk behandling. Planforslaget omfatter store områder som 

er populære og mye brukt til friluftsaktiviteter og trening, og medfører store negative 

konsekvenser for utøvelse av dette. Forslaget legger også opp til å ikke bevare flere 

naturområder som anses verdifulle.  

 

Med bakgrunn i en helhetlig vurdering der også konsekvensene for naturmangfoldet og 

muligheten for flytting av friluftsaktiviteter er vurdert, anbefaler rådmannen likevel at 

planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannen ser svært 

positivt på at planforslaget vil bidra til utvikling av næringsliv med tilhørende arbeidsplasser. 

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

Eggemoen ligger nordøst for Hønefoss, ikke langt fra grensa til Jevnaker kommune og 

Oppland fylke. Planområdet ligger like ved E16. I tilknytning til Eggemoen flyplass er det 

etablert virksomheter som Tronrud Engineering, Norsk Titanium og Topflight. På deler av 

planområdet står et tidligere forsvarsanlegg, Eggemoen leir.  
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Eggemoen er en av flere grusmoer i Ringerike. Den ligger som et markert platå i området, og 

faller bratt ned mot sør og Hønefoss, og mot sørøst og Randselva . Området grenser ellers 

nordøst mot Jevnaker, sørvest mot Nærstadmarka/Hensmoen og nordvest mot Eggemoen og 

Vågårdsåsen. Området består av en typisk furumo, hvor store deler av området er ryddet for 

vegetasjon på grunn av eksisterende rullebane, og ved eksisterende bygg. Det er ei etablert 

lysløype, og flere merka stier i området.  

 

Planforslaget 

Forslag til områderegulering er mottatt fra Halvorsen&Reine AS, på vegne av Ola Tronrud 

AS. Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

1. Plankart i målestokk 1:1000, merka "1. gangsbehandling". Se vedlegg 1.  

2. Reguleringsbestemmelser datert 22.10.2014. Se vedlegg 2.  

3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 22.10.2014. Se vedlegg 3.  

 

Planbeskrivelsen inneholder en beskrivelse av planforslaget og konsekvensutredning. I 

kapittel 9 er konsekvensutredningen oppsummert og sammenstilt. Det er utarbeida flere 

delrapporter (vedlegg 7-17).  

 

Planforslaget legger til rette for virksomheter med flyplassrelatert behov og teknologibaserte 

kunnskaps- og produksjonsbedrifter. Planen har et langt tidsperspektiv, som blant annet 

avhenger av markedet. Det vil trolig ta flere tiår før planområdet er fullt utbygd. 

Maksimal utnyttelsesgrad beregnes i % BYA og skal ikke overskride 50 % innenfor  

områdene avsatt til byggeformål. Maksimal byggehøyde for gesims og møne er satt til 18,0 

m.  

 

Krav om disposisjonsplan og utomhusplan 

Planområdet er stort, og plankartet framstår lite detaljert. Dette må ses i sammenheng med  

reguleringsbestemmelsene som setter krav om disposisjonsplan for de enkelte 

byggeområdene. Disposisjonsplanen skal vise en mer detaljert utnyttelse, med tomtegrenser, 

internt vegnett, byggegrenser, atkomst m.m. Disposisjonsplanen skal være utgangspunktet 

for en mer detaljert utomhusplan for den enkelte tomt. Det er også satt krav om en viss andel 

grønt innenfor hver tomt.  

 

Eggemoen – felles planbeskrivelse  

Rådmannen v/ areal- og byplankontoret har utarbeida en egen planbeskrivelse for Eggemoen 

som helhet. Se vedlegg 4. Dette dokumentet tar for seg noen overordna temaer og de forslag 

til utvikling som kommunen kjenner til i området. Denne planbeskrivelsen er utarbeida ut fra 

krav i planprogrammet om å utrede konsekvenser for et større område (se s. 17 i 

planprogrammet). Det er også utarbeida 3 temakart til denne planbeskrivelsen (vedlegg 18-

20).  

 

Gjeldende reguleringsplan 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 272-03 Eggemoen Industriområde og 

flyplass, med siste vedtatte endring 20.06.2007. Ny områderegulering vil overlappe og 

oppheve denne planen.  

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en områderegulering. Størsteparten av planområdet foreslås regulert 

uten krav om påfølgende detaljregulering. Dvs. at byggesaker kan behandles umiddelbart 
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etter vedtak av plan. Dersom det utløses krav om utbygging av nytt kryss mot E16 må det 

utarbeides en egen detaljregulering for dette.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet er i hovedsak eid av Ola Tronrud AS.  

 
Natur og friluftsliv 

Eggemoen er et mye brukt område til utøvelse av friluftsliv og trening. Mange klubber og 

organiserte utøvere av ulike typer aktiviteter har sterke interesser til områdene som nå 

foreslås regulert til næringspark. Det flate terrenget med oppmerkede løyper, lysløype og 

overganger mot andre landskapsformer (særlig stigningen mot Buttentjern) gjør området 

svært attraktivt. Oppmålte løyper med kjent lengde og markering for hver kilometer gjør 

sammen med lysløypetrasèen området svært attraktivt også for uorganiserte som benytter 

Eggemoen til tur og trening. Konflikten med utøvelse av friluftsliv og de sterke interessene 

ulike brukergrupper har til området har ført til at det i utredningene er lagt særlig vekt på 

kartlegging av konsekvensene ved omregulering fra LNF.  

 

Flyplassen og konsesjon 

Planforslaget tilrettelegger for etablering av en industri og næringspark med egen flyplass. 

Flyplassen er etablert og det er store omkringliggende utbyggingsområder med svært gode 

muligheter for forbindelse via veg og på sikt kanskje jernbane mot sentrale områder på 

Østlandet. Dette gir Eggemoen en unik identitet som gjør at området vil kunne konkurrere om 

aktører som ikke ville vært aktuelle for andre industri og næringsområder i regionen. 

 

Flytrafikken som tillates på flyplassen kontrolleres gjennom konsesjonen. Denne gir føringer 

for tider, størrelse på fly/ antall passasjerer og antall flybevegelser. For å få konsesjon til drift 

av flyplass må konsesjonssøknaden være i tråd med gjeldende arealplan. Konsesjon gis av 

luftfartstilsynet etter søknad fra konsesjonssøker. Kommunen vil være høringspart i slike 

saker, og deres syn vil normalt bli tillagt stor vekt dersom det ikke er snakk om 

hovedflyplasser. Høringsfristen for innspill til konsesjonssøknaden er normalt så lang at 

kommunen vil ha nødvendig tid til å få en uttalelse politisk behandlet, og eventuelt foreta 

lokal høring av sine innbyggere. 

 

Dagens konsesjon for Eggemoen tillater et relativt høyt antall flybevegelser. Ut i fra dagens 

bruk med trening for bl.a. ambulansehelikopter er det nødvendig med et høyt antall. 

Bakgrunnen for dette er at en letting og landing regnes som to bevegelser, og under trening 

vil antallet bevegelser derfor bli høyt uten at fartøyet forlater landingsstripa. 

 

Jevnaker 

Planområdet strekker seg nesten til nabokommunen Jevnaker. Både vegforbindelsen E16 

mellom Jevnaker og Hønefoss og aktiviteten planforslaget legger opp til vil ha mye av de 

samme konsekvensene for Jevnaker som for Ringerike. Dette gjelder både positive 

konsekvenser i form av mulige arbeidsplasser og verdiskapning, men også de negative 

gjennom støy/forurensning og tap av et mye brukt friluftsområde. Jevnaker kommune er 

høringsinstans når planforslaget sendes på høring.  

 

Trafikk 

Ved full utbygging i tråd med planforslaget vil det, etter beregningene i trafikkutredningen, 

genereres stor trafikk til området og det vil være behov for etablering av nytt planskilt kryss 
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inn til Eggemoen. Ansvar og finansiering av dette er ikke klarlagt og hensynet er derfor 

ivaretatt gjennom rekkefølgebestemmelsene som setter begrensninger for utbyggingen inntil 

et planskilt kryss er regulert og etablert. Eksisterende kryss har fortsatt god kapasitet og 

tillater en viss utbygging i tråd med planen. Det er her naturlig å presisere at planforslaget tar 

sikte på en utvikling over tiår og at trafikktallene ved full utbygging er i samme 

størrelsesorden som trafikken fra E16 inn til Hønefoss ved Hvervenkastet. Dagens kryss 

ventes derfor ikke å bli begrensende i nær framtid. 

 

Teknisk infrastruktur 

Utvikling av Eggemoen vil få ringvirkninger utenfor selve området Eggemoen når det gjelder 

vann- og avløp. Utviklingsplanene tilsier at vannforsyningsnettet må forsterkes. Likeledes må 

transportnettet for avløp måtte ses på. Eggemoen har i dag vannforsyning fra Viul og 

høydebassenget Askilsrud, og tilfredsstiller ikke brannvannskrav. Kommunen ønsker å legge 

til rette for en tosidig forsyning mot Eggemoen, og har sett på ulike alternativer for dette. Det 

er gjort nærmere rede for dette i den felles planbeskrivelsen, vedlegg 4. Se også vedlegg 17 

med notat om framtidig vannforsyning på Eggemoen.   

 

Kulturminner/Eggemoen leir 

Eggemoen leir er fredet gjennom "landsverneplan for Forsvaret". Planforslaget tar ikke sikte 

på annen bruk av området, enn at det sikres gjennom etablering av en hensynssone. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Eggemoen er i gjeldende kommuneplan vedtatt 30.08.2007 avsatt til følgende formål:  

- Landbruks- natur- og friluftsformål (LNF). 

- Erverv. 

- Annet byggeområde. 

- Flyplass. 

- Offentlig bygning. 

 

I tillegg til de ordinære arealformålene viser kommuneplanen følgende:  

- Et større område er båndlagt for forsvaret. Forsvaret har opphevet klausuleringen for 

deler av området, og dette skal endres ved revisjon av kommuneplanen i 2015.  

- Vurderingsområde for framtidig masseuttak.  

- Aktuell korridor for forkortelse av E16 mellom Nymoen og Eggemoen.  

- Innflygningsflate for Eggemoen flyplass.  

 

Planforslaget er ikke i tråd med kommuneplanen, da det foreslås å regulere et større LNF-

område til næringsformål.  

 

Næringsutvikling er et av hovedmåla i kommuneplanen, og et satsingsområde iht. kommunal 

planstrategi. I kommuneplanen står det blant annet at det skal tilrettelegges for ny 

næringsetablering på forsvarets eiendommer på Eggemoen.  

 

Juridiske forhold  
Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene gjøres rede for hvordan disse er fulgt opp. Det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i.   
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Områdene planforslaget omfatter er kartlagt. Det er imidlertid igangsatt et arbeid for 

kartlegging av biologisk mangfold på kalk og sand-furuskoger som tidligere har vært ansett 

som en mindre interessant biotop og som Eggemoen er et typisk eksempel på. Denne 

kartleggingen er ikke ferdig, og det foreligger ikke konklusjoner foreløpig. Det vil være 

naturlig å vurdere om prosjektet bringer noe nytt til saken. Se vedlegg 15 og 16. 

Vurderingene i saken er gjort med bakgrunn i tidligere utførte kartlegginger. 

 

Planforslaget er i konflikt med de kartlagte naturområdene som har stor verdi. Vern av disse 

områdene vil skape utfordringer i forhold til en effektiv utnyttelse av områdene avsatt til 

industri/næring og taxebane. Det er også usikkert om ønsket effekt av vern vil oppnås dersom 

områdene rundt bygges ned og lokalitetene beholdes som øyer i næringsparken. Planforslaget 

som fremmes legger derfor opp til at naturmangfoldet i denne saken må vike for hensynet til 

å legge til rette for næringsparken. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 Samarbeidsavtale mellom Ola Tronrud AS og Ringerike kommune ble vedtatt i 

formannskapet 01.11.2011 sak 148/11. Kommunen har gjennom vedtak av denne 

avtalen blant annet forplikta seg til å prioritere planressurser, være positiv som 

uttalepart til konsesjonssøknad, samt å gå inn for å oppheve fredningen av Eggemoen 

militærleir. Avtalen følger som vedlegg 6.  

 Formannskapet vedtok oppstart av planarbeidet, samt høring og offentlig ettersyn av 

forslag til planprogram 17.01.2012, sak 13/12.  

 Planprogrammet ble fastsatt av formannskapet i møte 21.08.2012, sak 190/12 (se 

vedlegg 5), 

 

Økonomiske forhold 
Planen fremmes som en områderegulering, som er en kommunal plantype. Det vil si at 

kommunen ikke kan ta saksbehandlingsgebyr for planen.  

 

Utbygginga vil gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av infrastruktur. 

Det er blant annet foreslått at deler av vegsystemet skal være kommunalt. Dette gjelder "o-

veg" som går fra krysset mot E16 og langs vestsiden av planforslaget i retning forsvaret.  

 

Det er videre lagt opp til tilknytning til kommunalt V/A-anlegg på sikt, og utviklingen på 

Eggemoen vil kreve betydelige investeringer i V/A. Fordeling av kostnader må avklares 

gjennom utbyggingsavtale.   

 

Behov for informasjon og høringer 
Iht. planprogrammet skal det gjennomføres et informasjonsmøte i forbindelse med høring og 

offentlig ettersyn.   

 

Rådmannen har avtalt møte om planforslaget i planforum. Planforum er et forum der 

regionale myndigheter som fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens Vegvesen har møte 

med kommunene for å klarlegge og samordne statlige, regionale og kommunale interesser. 

Ola Tronrud A/S vil være representert og informere om planen på møtet som etter planen skal 

avholdes i november. 
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Rådmannens vurdering 
Konsekvensutredning  

Planarbeidet krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. 

Rådmannen anser at utredningsplikta er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og 

vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført.  

 

Idrett og friluftsliv 

Når det gjelder idrett og friluftsliv er det konkludert med at konsekvensene er store og sterkt 

negative. Mulighetene for å etablere tilsvarende tilbud i tilgrensende områder er til stede.  

Flytting av anleggene og opparbeiding av løyper andre steder er imidlertid problematisk ut i 

fra at dette vil legge bindinger på annen manns grunn. Rådmannen mener det må sees konkret 

på mulighetene for å etablere erstatningsarealer, og hvordan opparbeiding kan sikres.  

 

Samla vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Eggemoen Aviation & Technology Park som vil kunne 

bidra til næringsutvikling og et betydelig antall arbeidsplasser i Ringerike. Med bakgrunn i 

dette anbefaler rådmannen at planforslaget fremmes, og sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn. Høringsfristen kan vurderes ut i fra eventuelt ønske om politisk behandling 

i Jevnaker. 

 

Vedlegg 
1. Plankart i målestokk 1:1000, merka "1. gangsbehandling".  

2. Reguleringsbestemmelser datert 22.10.2014.   

3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 22.10.2014.  

4. Eggemoen – felles planbeskrivelse, datert 16.10.2014.  

5. Fastsatt planprogram, 21.08.2012.*  

6. Samarbeidsavtale mellom Ola Tronrud AS og Ringerike kommune, 02.07.2012.*  

7. Flyfotomontasje Eggemoen Aviation & Technology Park* 

8. Prinsippsnitt taxebane* 

9. Temautredninger: Naturmangfold, idrett og friluftsliv, infrastruktur. Oktober 2012*  

10. Notat naturmiljø 05.07.2013* 

11. Notat transport 05.06.2013* 

12. Støyutredning 26.03.2014* 

13. Rapport støysoner etter T1442/2012 for Hønefoss flyplass, Eggemoen, 03.03.2014* 

14. Lokal luftforurensning Eggemoen flyplass og næringspark, mars 2014* 

15. Sandfuruskog, notat 28.04.2014* 

16. Sandfuruskog og sandfuruskogsopper NINArapport foreløpig versjon oktober 2014* 

17. Notat framtidig vannforsyning Eggemoen 24.10.2014* 

18. Temakart idrett og friluftsliv* 

19. Temakart naturmangfold og kulturminner* 

20. Temakart samferdsel og infrastruktur* 
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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, 27.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Lars T. Lindstøl og Guro Skinnes 
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Områdereguleringsplan 366 Kunnskapspark Ringerike 1.gangs behandling 

 

Arkivsaksnr.: 14/1488   Arkiv: PLN 366  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

116/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.11.2014 

191/14 Formannskapet 18.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar å legge planforslag for områdereguleringsplan nr. 366 

“Kunnskapspark Ringerike” (med konsekvensutredning) ut på høring og offentlig 

ettersyn. 

 
2. Det tas sikte på at planforslaget, ved vedtak, skal erstatte eksisterende 

reguleringsplaner for områdene innen planens avgrensning. 

 

3. Før 2.gangs behandling skal plankart og bestemmelser kvalitetssikres i 

forhold til å ivareta tilfredsstillende sikkerhet mot ras. 

 

4. Det må, før sluttbehandling, vurderes rekkefølgebestemmelser for tillatt 

utbygging i tråd med konklusjonene i trafikkanalysen. 

 

5. Planforslaget legges på høring med begge kryssalternativer. Ved endt 

høring fremmer rådmannen sak for endelig avgjørelse av kryssløsning og 

innarbeider dette i planforslag til sluttvedtak. 
 

6. Rådmannen skal før 2.gangs behandling avklare erstatningsansvar og 

finansiering av nødvendig grunnerverv og påført ulempe for berørte 

grunneiere. 

 

Sammendrag 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avdeling Hønefoss, har behov for en plan som kan 

avklare arealbruken i området på en fremtidsrettet måte, og en områdereguleringsplan, jf. 

plan- og bygningsloven (pbl) § 12-2, anses som det planredskapet som egner seg her. 

 

En områderegulering for “Kunnskapspark Ringerike” anses å ha “vesentlig virkning for 

miljø og samfunn” og utløser derfor kravet om planprogram og Konsekvensutredning 

(KU). Jf pbl §§ 4-1 og 4-2. 

Planforslaget åpner for betydelig utbygging av undervisningslokaler, studentboliger og 

høgskoletilknyttet næring. Det er ingen konkrete planer for denne utviklingen med tanke 

på nye undervisningsbygg eller næringsutvikling. Planen gir nødvendig fleksibilitet for 



  Sak 191/14 

 

 Side 37   

 

høgskolen til å utvikle seg og gir muligheter som er nødvendige for å opprettholde sin 

attraktivitet og konkurranseevne opp i mot andre læringsinstitusjoner. 

Reguleringen legger til rette for at studentboliger kan etableres innenfor planområdet, noe 

som kan bidra positivt til en sterkere identitet og liv på campus. 

Planen tar sikte på å legge til rette for utvikling av et campusområde med høy kvalitet. 

Etablering av nytt kryss vil bedre adkomst til høgskolen og tilgjengelighet til sentrum og 

omkringliggende områder. Gjennomføring av nytt kryss er ikke sikret i forslag til 

reguleringsbestemmelser.  

 

Innledning / bakgrunn 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) sine lokaler i Dalsbråten er utdaterte og 

høgskolen ønsker å utvikle sin avdeling i Hønefoss med undervisningslokaler og nye 

områder for studentboliger. Et prosjekt “Kunnskapspark Ringerike” er i gang med HBV 

og Ringerike Utvikling (RU) som initiativtakere. Planen åpner for høyere utnyttelse av 

området og tillater bygging av undervisningsbygg, studentboliger, torg og uterom, samt 

høgskoletilknyttede næringer og videreføring av bolig i deler av eksisterende 

boligområder. Planen har fokus på tilgjengelighet for gående og syklende og legger opp 

til at deler av parkeringen på området skal legges under bakken i forbindelse med 

etablering av nye studentboliger. Planen vil ha store konsekvenser for enkelte naboer som 

blir sterkt berørt ved omlegging av atkomsten til området. 

 
Statsbygg er grunneier i området og samarbeider med HBV og Studentsamskipnaden i 

Buskerud (SiBu) om oppdatering av undervisningslokaler, utvikling av høgskoleområdet og 

planlegging av nye studentboliger i Hønefoss. 

Slik situasjonen er i dag er HBV lite synlig i bybildet og for dårlig knyttet opp mot sentrum. 

Adkomstforholdene til høgskolen er vanskelige og mye av arealene rundt skolen brukes til 

parkering. 

 
Det er behov for en plan som gir mer detaljerte, områdevise avklaringer av arealbruken. 

 

Beskrivelse av saken 
Eldre reguleringsplaner 

I tillegg til gjeldende reguleringsplan for selve HBV-tomta er det i dette området flere 

mindre reguleringsplaner fra ulike tidsperioder. Noen av disse reguleringsplanene er eldre, 

ikke gjennomførbare planer. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan og de 

deler av andre vedtatte reguleringsplaner som omfattes av planen ved godkjenning av 

områderegulering nr. 366 “Kunnskapspark Ringerike”. 

I planbeskrivelsen kapittel 4.6 er berørte reguleringsplaner listet opp. Det konkluderes 

med at omreguleringen ikke vil gi særlig negative konsekvenser men derimot rydde opp i 

eldre planer. 

 
 
Mulighetsstudien 

Prosjektet "Kunnskapspark Ringerike" er organisert i tre undergrupper: 

Stedsutviklingsgruppen, faggruppen og knutepunktgruppen med hver sin gruppeleder. 

Ringerike Utvikling har sekretariatet. 



  Sak 191/14 

 

 Side 38   

 

Eksisterende reguleringsplan nr. 217 for Statens Lærerhøgskole i Handel- og Kontorfag’s 

tomt (nå HBV) i Dalsbråten er fra 1993 og viser reguleringsformål offentlige bygninger 

og trafikkområde kjøreveg helt i vest på reguleringsplanen. 

 

Stedsutviklingsgruppen har utarbeidet en mulighetsstudie (s.47/48 i planbeskrivelsen) for 

Kunnskapspark Ringerike for å vurdere romlig utvikling av eiendommen og 

naboeiendommene til høgskolen. Studiene tok utgangspunkt i mulighetene og analyserte 

behov og brukbarhet. Konklusjoner fra dette arbeidet er tatt med videre i 

reguleringsplanprosessen. 

 
Studentboliger 

SiBu’s boliger var tidligere spredt på tre geografiske steder i Hønefoss med til sammen 9 

eldre bygg, med de driftsulemper som dette medfører. Disse 9 byggene utgjør 120 

boenheter. SiBu har estimert et behov for ca. 250 hybelenheter i Hønefoss. Ved nybygg 

opereres det med en nøkkelfaktor på 30 m² pr. hybelenhet. SiBu er i ferd med å selge sine 

gamle studentboliger og posisjonerer seg derved for å kunne investere på campus.  

 
Områdereguleringa legger til rette for at en større andel av studentboligene kan etableres 

innenfor planområdet, noe som ventes å bidra positivt til en sterkere identitet og campus på 

området. Området ventes også å få mer liv ved at det blir flere personer utenom skoletid og 

det vil bli lettere å samle folk til interne aktiviteter og arrangementer. 

Mulig gangbru over Storelva mot Schjongslunden er tatt med i planforslaget. Det knyttes 

ikke rekkefølgebestemmelser til gjennomføring av gangbru. Eventuell gjennomføring av 

denne er derfor avhengig av interesse og finansiering fra parter som kan ha nytte av en slik 

forbindelse.  

Det er lagt vekt på gode gangforbindelser og kontakt mot omkringliggende grøntområder og 

de nye utbyggingsområdene i Krakstadmarka. 

Planforslaget sikrer forbindelse og mulighet for allmenn ferdsel fra grøntområdene i øst 

gjennom bestemmelsen §2.3.4  

 
Utviklingsmuligheter 

Plangrepet legger til rette for utviklingsmuligheter som anses ønskelige og realistiske og har 

lagt stor vekt på arealsituasjonen både bruksmessig og estetisk. Ringerike kommune ønsker 

en helhetlig utvikling av området, der lokaliteter for høgskolen, studentboliger og 

uteområdene sees i sammenheng med kommunikasjonsårer mot byen. 

 

Planforslaget gir mulighet for fortetting og etablering av ytterligere 20 000 kvm BRA 

innen arealene BOP1 og BKB5.  

BOP1 skal nyttes til offentlig eller privat tjenesteyting i form av undervisning, forskning, 

næringsutvikling samt servicefunksjoner for studenter og ansatte. I første omgang er det 

nærliggende med en ombygging av eksisterende bygningsmasse i BOP1 

(Høgskolebygget).  

BKB5 skal nyttes til studentboliger og offentlig eller privat tjenesteyting. Det legges opp 

til etablering av inntil 250 studentboliger/ 10 000kvm BRA på BKB5 (nåværende 

parkeringsarealer). Økning i antall studenter nær høgskolen ventes å ha en positiv effekt 

for campus-området.  

Planforslaget legger til rette for betydelig utbygging også av undervisningslokaler, 

studentboliger og høgskoletilknyttet næring. Det er ingen konkrete planer for denne 

utviklingen, men planen gir nødvendig fleksibilitet for Høgskolen til å utvikle seg i tråd 
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med utviklingen og gir muligheter som er nødvendige for å opprettholde sin attraktivitet 

og konkurranseevne opp i mot andre læringsinstitusjoner. 

Bestemmelsene gir strenge føringer for bruk av materialer og hvordan bygninger skal 

henvende seg til offentlige plasser. 

 
Det tas hensyn til grønne verdier og legges opp til at området og bygninger også skal kunne 

brukes av andre som ikke har direkte tilknytning til høgskolen. Det er lagt vekt på god 

tilgjengelighet for alle. 

 
Områdeplanen 

Planeier er kommunen, men etter avtale har planforslaget blitt utarbeidet av Statsbygg i 

tråd med høgskolens behov. Områdeplanen består av plankart med bestemmelser og en 

planbeskrivelse. Områdeplanen Kunnskapspark Ringerike er en så omfattende plan at det 

også inntrer krav om konsekvensutredning. I den sammenheng er det gjort utredning av 

naturmiljø, trafikkforhold, grunnforhold, klima/luft/støy, samt risiko og sårbarhetsanalyse. 

Konklusjonene fra utredningene er overført til planbeskrivelsen. Andre forhold som har 

vært relevante for planarbeidet er også synliggjort og vurdert i planbeskrivelsen. 

 

Naturmiljø/biologisk mangfold 

Alle planforslag skal vurderes i forhold til naturmangfoldloven. 

Planforslaget berører i mindre grad uberørt natur og kartleggingen av berørte og 

tilgrensende områder anses tilstrekkelige. Planbeskrivelsen konkluderer med at 

utviklingen det reguleres for kan gi negative konsekvenser for fuglearten spurvehauk 

dersom arten ikke finner andre tilholdssteder i nærområdet. Konsekvensene totalt vurderes 

som svakt negative. Det anbefales ikke avbøtende tiltak i planbeskrivelsen. 

 

Trafikkforhold 

Planforslaget viser ny kryssløsning fra Bredalsveien mot Osloveien (Rv.35) I forbindelse 

med planarbeidet har det ikke vært krav fra regionale myndigheter om endring av krysset, 

men det har vært hensiktsmessig å ta krysset med i planen for å sikre en hensiktsmessig og 

attraktiv atkomstsituasjon for Høgskolen. Planforslaget vurderer konsekvensene for 

trafikkforholdene som minimale ved gjennomføring av et første utbyggingstrinn som 

dermed ikke utløser behov for endring av dagens situasjon.  

Ved full utbygging blir konsekvensene vurdert som positive ved ombygging av kryss og 

tiltak som bedrer forholdene for fotgjengere. Dagens undergang forutsettes erstattet med 

kryssing i plan ved etablering av nytt kryss. Dagens undergang anses som mindre gunstig 

ut i fra stigningsforhold og universell utforming, men også fordi den ikke gir gode og 

logiske forbindelser på tvers av Osloveien. Statens Vegvesen har ytret sterk skepsis mot 

en fjerning av undergangen. 

Planforslaget tar utgangspunkt i ønske om etablering av x-kryss. Dette gir dårligere 

kapasitet for biltrafikk enn rundkjøring, men i vurderingen er det vektlagt at dette er et 

hensyn som prioriteres ned i forhold å skape en attraktiv og urban atkomst til 

høgskoleområdet, samt hensynet til myke trafikanter. 

Krysset ligger på hovedinnfartsåren til Hønefoss. Og tilgjengeligheten mellom byen og 

E-16, og utbyggingsområdene på Hvervenmoen og Tanberglia vil bli sterkt berørt. 
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Etablering av rundkjøring vil gi best trafikkapasitet. I planen nedprioriteres hensynet til 

trafikkavvikling sett opp mot fordelene et X-kryss har i form av å skape en attraktiv 

atkomst for høgskolen og styrke det urbane preget. 

 

En rundkjøring vil beslaglegge større deler av kommunens grunn sør-vest for krysset. Ved 

valg av X-kryss vil arealene utgjøre en større sammenhengende tomt med god 

eksponering, noe som antas å kunne gi mulighet for høyere verdi av arealene enn ved 

etablering av rundkjøring. 
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Planforslaget stiller ikke krav til gjennomføring av krysset gjennom 

rekkefølgebestemmelsene og viser gjennom trafikkanalysen at planlagt utbygging av 

studentboliger og ombygging av Høgskolen ikke utløser behov for kryssendring. 

Rådmannen kan heller ikke se at etableringen av krysset er naturlig å pålegge andre 
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planer. Statens Vegvesen har signalisert skepsis til forslag om kryssendring og stiller seg 

negative til fjerning av undergangen.  

 

Grunnforhold 

Planprogrammet gav føringer om at grunnforholdene i området må vies spesiell 

oppmerksomhet. Det er utarbeidet en geoteknisk rapport om grunnforhold som 

konkluderer med at fundamenteringsforholdene i området ikke er spesielt problematiske. 

Det vises til grunnundersøkelsene fra Krakstadmarka og konkluderes med nærmere 

grunnundersøkelser må gjennomføres dersom man går ut over det som beskrives som 

sikkert i denne rapporten. Planforslaget stiller ikke krav til nærmere undersøkelser og det 

er heller ikke avsatt byggegrense mot elveskrenten. 

 

Klima/luft/støy 

Planforslaget vurderes ikke å ha vesentlig innvirkning på temaene og foreslår ingen 

spesielle tiltak. 

 

Barn og unge. 

Planforslaget vurderes å ha positive konsekvenser for barn og unge ved at det åpner 

området og bedrer forbindelsene til omkringliggende grøntområdet. Tiltak for sikring av 

myke trafikanter ved Bredalskrysset og sterk begrensning av biltrafikk i campusområdet 

anses også som positivt for barn og unge. 

 

Eiendomsinngrep/ konsekvenser for grunneiere. 

Planforslaget får konsekvenser for en rekke grunneiere. Utfyllende beskrivelse av 

konsekvenser gis i planbeskrivelsen 6.6.8: Tabellen under er hentet fra planbeskrivelsen 

og viser oversikt over eiendomsinngrep. 

Gnr 

/bnr  

Areal som 

må 

omdisponere

s 

Areal avgis til  Bolighus 

må rives 

37/206 150 m2 Utvidelse av Osloveien.   

37/207 91 m2 Hjørne går med ved omlegging av veg  

38/16 311 m2 Stripeareal til felles adkomstvei SV3, samt kjøreveg 

SKV1 

 

38/17 276 m2 Utvidelse av Osloveien. Hjørne til fellesadkomst SV3.  

38/18 369 m2 Bred stripe areal for ny Bredalsvei. Mulig 

erstatningsareal nord, vest og øst for tomten 

 

38/19 41,1 m2 Stripeareal for ny Bredalsvei  

38/26 573 m2 Stripeareal for kjøreveg SKV1  

38/43 221 m2 Stripeareal for kjøreveg SKV1  



  Sak 191/14 

 

 Side 43   

 

38/44 91 m2 Stripeareal til felles adkomstvei SV3, samt kjøreveg 

SKV1 

 

38/38 293 m2 

(482 m2) 

Eiendommen må erverves og rives for fremføring 

av ny Bredalsvei samt nytt kryss med Osloveien 

X 

38/51 785 m2 Et område av boligeiendommen er avsatt som felt 

BKB5 

 

38/52 12,4 m2 Hjørne går med ved omlegging av veg  

38/67 46,5 m2 Utvidelse av Osloveien. Hjørne til fellesadkomst SV3.   

38/69 2640 m2 Et område av eiendommen inngår i BOP1  

38/70 41,4 m2 Stripeareal for ny Bredalsvei  

38/83 498 m2 

(675 m2) 

Eiendommen må erverves og rives for fremføring 

av ny Bredalsvei samt nytt kryss med kjøreveg 

SKV1 

X 

38/90 1,8 m2 Hjørne går med ved omlegging av vei  

38/95 37,6 m2 Stripeareal for ny Bredalsvei  

*Grå markering angir mindre konsekvenser 

Hvit markering angir større konsekvenser 

Rød angir behov for erverv av eiendom og riving av bolig. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
 I kommuneplanens arealdel fra 2007 er området ved Høgskolen avsatt til offentlige 

bygninger. De nærmeste områdene rundt er avsatt til boligområder og bak skolen på 

østsiden er arealene definert til fremtidig boligområde. Mot nord er arealene langs 

Storelva og opp til skolen avsatt til friområde. Det nederste kvartalet på nordsiden av 

Bredalsveien er i arealdelen avsatt til byggeområde erverv. 

I planbeskrivelsen er planer, føringer og retningslinjer som vurderes som relevante listet 

opp under kapittel 4. I kapittel 6, punkt 2 går det frem hvordan planforslaget er vurdert i 

forhold til disse. Planforslaget er i hovedsak i tråd med overordnede planer. Spesielt 

trekkes det fram at samlokalisering av studentboliger ventes å generere mindre trafikk, 

forholdene for gående og syklende bedres og adkomst til grøntområder og 

høgskoleområdet gjøres bedre og mer attraktivt. 

 

Juridiske forhold  
Områderegulering brukes av kommunen der den finner det er behov for å gi mer 

detaljerte, områdevise avklaringer av arealbruken enn kommuneplanens arealdel viser. 

 
I forskrift om konsekvensutredninger § 6 er det redegjort for innholdet i planprogram. For 

områdereguleringsplanen utredes bare de delene av planen som fastsetter rammer for 

fremtidig utbygging og som innebærer endringer i forhold til gjeldende plan. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 
Det ble forhåndsvarslet om oppstart av områderegulering i brev til berørte parter og naboer 

12. juli 2011. Dette ble gjort på grunn av arbeidene med mulighetsstudien. Det innkom en 

merknad fra Buskerud fylkeskommune om behov for registrering av automatisk fredede 

kulturminner. Kravet ble senere trukket i e-post datert 1.februar 2012. Det ble fattet vedtak 

om oppstart av planarbeidet i HMA (sak: 144/11 5. des. 2011) og Formannskapet (sak 

11/12 17.jan.2012). Samtidig ble planprogrammet vedtatt lagt ut til høring og offentlig 

ettersyn. Oppstart av plan og høring av planprogram ble varslet i brev og annonsert i Ring 

blad 28.01.2012 med frist for innspill 12.03.2012. Planprogrammet ble behandlet av HMA 

3.des 21012(sak 146/12) og fastsatt av Formannskapet (sak 264/12) den 4.des.2012. 

  

Økonomiske forhold 
Planen legger opp til en ombygging av Bredalskrysset og ombygging av 

Bredalsveien. Endringene medfører behov for grunnerverv for å sikre 

gjennomføringen. Ombyggingene er ikke nødvendige som følge av de planene som 

foreligger for utvikling av området på det nåværende tidspunkt, men det kan være 

naturlig at kommunen bidrar i et spleiselag ved senere endring av Bredalskrysset i 

tråd med planen. Det vil være aktuelt for kommunen å forskuttere innløsning av 

eiendommene som er nødvendige å erverve dersom eierne, på grunnlag av planen, 

ønsker dette. Det anses at kommunen vil kunne nyttiggjøre seg eiendommene på en 

hensiktsmessig måte fram mot en fremtidig gjennomføring av kryssendringen, samt 

at kostnadene ved erverv vil kunne inngå i kommunens del av spleiselaget.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Forslag til planprogram beskriver opplegg for informasjon og medvirkning, spesielt 

i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. 

Grunneiere som blir berørt gjennom inngrep på deres eiendom bør følges opp tett 

for å sikre at de får tilstrekkelig informasjon om konsekvenser og forventet 

framdrift. 

 

Alternative løsninger 
I mulighetsstudiene har det vært sett på ulike alternativer for utbygging som i ulik grad 

har tatt inn næring/industri/kontor og sett på ulike scenarier for campusutvikling. 

Høgskolen mener planforslaget som foreligger til behandling vil være et godt 

utgangspunkt for utvikling av høgskoleområdet. Og den anser at et større fokus på 

næringsarealer kan bli problematisk ut i fra begrenset etterspørsel etter næringsarealer 

som knytter seg direkte mot Høgskolen, selv om dette kan skape gjensidig nytte.  

 

I forhold til trafikkløsning beskriver planforslaget to alternativer med henholdsvis X-

kryss og rundkjøring, der X-kryss fremmes som det foretrukne alternativet. Etablering 

av rundkjøring vil gi best trafikkapasitet. I planen nedprioriteres hensynet til 

trafikkavvikling sett opp mot fordelene et X-kryss har i form av å skape en attraktiv 

atkomst for høgskolen og styrke det urbane preget. Det argumenteres også med at X-

kryss er mer fotgjengervennlig og at kapasitetsreduksjonen i forhold til rundkjøring er 

akseptabel ut i fra signaler om å fremme hensynene for gående og syklende og 

begrense bilbasert trafikk.  

Dette er i stor grad et politisk spørsmål om hvilke grupper som skal prioriteres og 

hvordan man ønsker utvikling av byen. Krysset ligger på hovedinnfartsåren til 
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Hønefoss og vil ha betydning for tilgjengelighet mellom byen og E-16, samt de nye 

utbyggingsområdene på Hvervenkastet og boligområdene i Tanberglia. 

 

Et alternativ er å legge planen ut til høring og offentlig ettersyn med begge løsningene 

og fatte beslutning om ønsket kryssløsning etter vurdering av innspill. Dette kan gjøres 

gjennom egen sak eller fastsettes ved 2.gangs behandling. Ulempen ved å avvente 

avgjørelsen til 2.gangs behandling er at planforslaget da må utarbeides i to versjoner 

med tilhørende konsekvenser ved valg av de ulike løsningene.  

Krysset er ikke tenkt opparbeidet som følge av planlagte utbygginger innen 

planområdet, men vil være nødvendig dersom man i fremtiden får en økt attraktivitet 

og videre utbygging av høyskoleområdet. 

 

Valg av trafikkløsning har konsekvenser på kommunens arealer nær krysset. X-kryss krever 

mindre areal enn en rundkjøring. 

 

Prinsipielle avklaringer 
Det er avklart at SiBu ønsker nye studentboliger på campus og det skal ikke planlegges 

for at disse skal spres rundt i Hønefoss. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen ser meget positiv på at Høgskolen i Buskerud og Vestfold og SiBu velger å 

satse videre på utvikling av høgskolemiljøet i Hønefoss. 

For Hønefoss som by representerer Høgskolen en stor verdi både som tilbud og gjennom 

studentene som bidrar i samfunnet. Kommunen bør etter rådmannens syn derfor gjøre sitt 

ytterste for å tilrettelegge for at høgskolen skal ha mulighet for å utvikle seg og ta grep 

for å sikre sin attraktivitet og konkurranseevne mot andre læringsinstitusjoner. 

 
Området ved HBV har et potensiale for utvikling. Ringerike kommune ønsker en 

helhetlig utvikling av området, der lokaliteter for høgskolen, studentboliger og 

uteområdene sees i sammenheng med kommunikasjonsårer mot byen. Rådmannen anser 

at planforslaget legger opp til en fornuftig og realistisk utvikling og støtter Høgskolens 

syn om å styrke campus gjennom etablering av studentboliger for å styrke studentmiljøet. 

 

Planforslaget legger til rette for god tilgjengelighet og åpner for at flere kan bruke 

områdene. Rådmannen anser at dette er et grep som kan knytte Høgskolen tettere til 

lokalsamfunnet og bidra positivt til utviklingen av byen. Høgskolen vil også kunne bli et 

tyngdepunkt for kulturelle aktiviteter som bidrar til å gjøre området både mer attraktivt og 

sentrumsnært. 

 
Planprogrammet ga føringer om utredning av grunnforholdene. Rapporten som ble 

utarbeidet konkluderer med at grunnforholdene ikke er spesielt problematiske, men sier at 

løsning av fundamentering må avklares senere i planutviklingen. Det er også vist til 

konklusjonene fra undersøkelsene for Krakstadmarka. 

Planbeskrivelsen sier noe om at planen ikke tar sikte på bygging utenfor områdene som i 

dag allerede er bebygget, men dette ser ikke ut til å være sikret tilstrekkelig gjennom 

plassering av byggegrenser eller krav om dokumentering av grunnforhold eller løsning for 

fundamentering. Det må også tillegges at mens Tandberglia (del av Krakstadmarka) tar 

sikte på utbygging av mindre boliger, legges det her opp til adskillig større bygg, samtidig 
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som beltet mot skråning ikke er sikret i samme grad gjennom byggegrense. Rådmannen 

anser at forholdet ikke er vesentlig for prinsippene om utvikling av området, men at det kan 

ha betydning for detaljert plassering av enkeltbygg i framtiden og tar sikte på at dette 

avklares nærmere før 2.gangs behandling. 

 

Det er ikke stilt krav til videre utredning av gang/sykkelbro ut over at seilingshøyde/ fri 

høyde under brua må fastsettes ved byggesak. Rådmannen har forståelse for at det ikke 

stilles krav til gjennomføring av gangbrua av hensyn til økonomisk usikkerhet og fremdrift. 

Etablering av gangbro vil imidlertid kunne medføre endringer i strømninga i elva og berøre 

naturmangfoldet og rådmannen mener derfor det må stilles krav om utredning av tiltakets 

konsekvenser for disse temaene eller innføres plankrav før etablering av bro. 

 

Planforslaget endrer ikke gjeldende reguleringer i området i vesentlig grad, men fører til at 

det i noen områder legges opp til en framtidig høyere utnytelse.  

Forslaget får likevel store konsekvenser for enkeltpersoner som får sin eiendom berørt. 

Dette gjelder spesielt eiendommene Gnr/Bnr 38/38 og 38/83 der forslag til ny atkomst 

medfører behov for å rive boligene på eiendommene. Også andre blir berørt blant annet 

gjennom endring av atkomstforhold og tap av arealer. Rådmannen har igangsatt arbeidet 

med å kartlegge konsekvenser for de sterkest berørte og ser på løsninger for å redusere 

negative konsekvenser. Det er gjennomført et informasjonsmøte med eierne av de mest 

berørte eiendommene. Her gikk det fram at det ved vedtak av områdereguleringen vil bli 

fremmet krav om innløsning av disse eiendommene. 

Planforslaget stiller ikke krav om gjennomføring av regulert kryssløsning. Det ser ikke ut 

til at det er andre planer som det vil være naturlig å pålegge ombygging av krysset og dette 

skaper en usikkerhet rundt tidsperspektiv for gjennomføring som er uheldig. 

Konsekvensene av regulert kryssløsning, uavhengig av om man velger X-kryss eller 

rundkjøring, er store for enkelte grunneiere. Rådmannen ser det derfor tilrådelig å avklare 

ansvar og nytte/ulempe ytterligere før det treffes endelig valg av atkomstløsning for 

Høgskoleområde der også eksisterende atkomst vurderes.  

Ettersom regulering av X-kryss eller rundkjøring får store konsekvenser for de mest 

berørte eiendommene og deres eiere må behovet og nytten av reguleringen vurderes opp 

mot økonomisk ulempe og usikkerhet for berørte grunneiere. Ansvar for krav om 

innløsning og erstatning for tap/ulempe som følge av reguleringen må også avklares før 

valg om atkomstløsning treffes. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen anser at planforslaget er svært oversiktlig og gir et godt grunnlag for å vurdere 

konsekvenser av områdereguleringa. Ut i fra forslaget innebærer planene om utvikling av 

området i første omgang bygging av studentboliger og ombygging av eksisterende 

undervisningslokaler. Det er påvist at første trinn ikke gir økt trafikk og det er derfor ikke 

tatt inn krav om opparbeidelse av krysset i bestemmelsene.  

Rådmannen ser imidlertid at det i beskrivelsen er angitt et trinn to som antas å generere 

mer trafikk og som ser ut til å forutsette endring av krysset uten at det er angitt 

rekkefølgebestemmelser for utbygging som sikrer gjennomføring.  

 

I forhold til valget mellom rundkjøring eller x-kryss anser Rådmannen vurderingene i 

planbeskrivelsen som fornuftige. Valg av kryssløsning vil imidlertid ha stor innvirkning på 

trafikkavviklingen mellom Hvervenkastet og sentrum og Rådmannen ser dette som et 

politisk valg av hva man vil prioritere. 
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Vedlegg 
1. Plankart i målestokk 1:1000, datert 02.07.2014.  

2. Reguleringsbestemmelser datert 27.06.2014 .   

3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 02.07.2014  

4. Fastsatt planprogram 04.12.2012.*  

5. Trafikkutredning datert 02.07.2014.*  

6. Støyutredning datert 13.06.2014 

7. Fagrapport naturmiljø datert juni 2014* 

8. Foreløpig geoteknisk vurdering datert 26.06.14* 

9. Luftkvalitet datert 20.06.2014* 

10. Konseptplan utomhus datert 13.06.2014* 

11. Bru over Storelva, notat datert 30.06.2014* 

 

Lenker 
Kommuneplanen 

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, 27.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

leder for areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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395 Nordre Park Boligsameie - Detaljreguleringsplansak  

 

Arkivsaksnr.: 14/260   Arkiv: PLN 395  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

115/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.11.2014 

192/14 Formannskapet 18.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_395 Detaljregulering for Nordre Park 

Boligsameie under forutsetning av fasadebevaring av Hammerbrogate 9, dvs. 

hjørnebygningen på hjørnet av Hammerbrogate/Lagesens gate. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan 64, «Kvartal 51 a», ved vedtak av 0605_395 

Detaljregulering for Nordre Park Boligsameie. 

 

3. Kommunen vedtar å legge oppstart av planforslag 0605_395 Detaljregulering for 

Nordre Park Boligsameie ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

Sammendrag 
Hammerbrogaten 9A og B a/s ved grunneier Jan Solberg har tatt kontakt med rådmannen 

med ønske om å utvikle blokkbebyggelse til boliger på sin eiendom i Hammerbrogate 9A og 

B samt Lagesens gate 3. Dette krever ny detaljregulering.  

 

Planområdet ligger i et område som vil bli foreslått avsatt til hensynssone for kulturminner i 

arbeidet med revidering av kommeplanen. Eksisterende bebyggelse i planområdet er i 

kommunens registreringer vurdert til å ha kulturhistorisk verneverdi. Planen om å rive 

eksisterende bygninger og føre opp nye boligbygg er i direkte konflikt med forslaget om 

hensynssone. Buskerud fylkeskommune går sterkt imot riving av de to verneverdige 

bygningene. 

 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen kommet til at det anbefales å gå videre med 

planforslaget, under en minimumsforutsetning om at fasaden av Hammerbrogate 9 blir 

bevart. Denne anbefalingen bygger på det faktum at fjerning av fasaden vil være irreversibelt, 

også om man senere vedtar å legge en hensynssone for kulturminnevern i dette området. 

Innledning / bakgrunn 
Hammerbrogaten 9A og B a/s ved grunneier Jan Solberg har tatt kontakt med rådmannen 

med ønske om å utvikle blokkbebyggelse til boliger på sin eiendom i Hammerbrogate 9A og 

B samt Lagesens gate 3. Da slik utvikling ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplan, 

ønsker forslagstiller å fremme oppstart av ny reguleringsplan for eiendommen. 

 

Beskrivelse av saken 

 
Dagens situasjon 

På den sørlige delen av området (Hammerbrogate 9) befinner seg bygningsmassen til 

tidligere Frøhaug og Wathnes videregående skole (Handelsskolen). Opprinnelig var dette 
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Hønefoss Meieri som ble oppført i 1878. Bygningen er delt opp i tre fløyer mot henholdsvis 

sør, øst og nord. De danner en hesteskoformasjon rundt en gårdsplass, med åpning mot vest. 

På vestre del av gårdsplassen står det en uthusbygning. Bygningene står for tiden tomme.  

 

I den nordlige delen av planområdet (Lagesens gate 3) står det et toetasjes bolighus i tre, 

bygget i 1899, samt et uthus fra 1956. Bolighuset er for tiden utleid. 

 

Planer under arbeid i området 

 

Kommuneplanen er under revisjon. Planområdet ligger i et område som vil bli foreslått avsatt 

til hensynssone for kulturminner i kommeplanen. Planen om å rive eksisterende bygninger og 

føre opp nye boligbygg er derfor i direkte konflikt med forslaget om hensynssone. Dette 

verneforslaget skal diskuteres grundig og sendes på høring før det fattes vedtak. Det vil inngå 

i prosessen hvor det kan legges frem innspill til kommuneplanen. Tidsrammen er her ikke 

fastlagt, men det vil sannsynligvis fremme forslag om hensynssoner i løpet av 2015.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

 

Forslagsstiller ønsker å la rive eksisterende bygg i Hammerbrogate 9 og Lagesens gate 3 for å 

oppføre tre nye leilighetsbygg på eiendommene. Leilighetsbyggene skal ha fire etasjer pluss 

parkeringskjeller, være øst-vest orienterte med sørvendte balkonger, og inneholde til sammen 

47 leiligheter. Disse vil være 2-, 3- og 4-romsleiligheter, med hovedvekt på 3-roms. Byggene 

vil ha saltak for å tilpasse seg bebyggelsen i nærområdet, se vedlegg 3. 

 

Planområdet er på ca. 3450 m2. Aktuelle arealformål vil være boligformål og veiformål. 

 

Mulige konfliktforhold 

 

Eksisterende bebyggelse i planområdet er i kommunens registreringer vurdert til å ha 

kulturhistorisk verneverdi. En utbygging i tråd med forslagsstillers planer vil være i strid med 

bevaring av denne verdien. 

På den annen side ønsker kommunen sentral boligfortetting i tråd med nasjonale 

retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Konflikten vil bestå i å avveie 

disse hensynene mot hverandre. 

Forprosjekter 

 

LINK Arkitektur, konsulent for forslagsstiller, har utarbeidet en rapport om kulturminner og 

kulturmiljø i og rundt planområdet. Rapporten konkluderer med at hjørnebygningen i 

Hammerbrogate, det tidligere Hønefoss Meieri, i seg selv ikke lenger har så stor verdi som 

kulturminne. Dette på grunn av flere ombygninger som har endret byggets opprinnelige 

uttrykk. I forhold til trehuset i Lagesens gate 3 blir det slått fast at dette ikke er en del av den 

opprinnelige bebyggelsen av små arbeiderboliger på Blyberghaugen. I den grad den 

kulturhistoriske verdien er knytte til å være en del av det opprinnelige miljøet, har boligen 

derfor redusert bevaringsverdi.  

 

 

Forhåndshøring 

I etterkant av oppstartsmøtet ble det foretatt en begrenset forhåndshøring hos 

kulturminnevernmyndigheten Buskerud fylkeskommune, se vedlegg 5. Hovedtrekkene i 

innspillet er referert og kommentert under. 
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«Nordre Torg og gatene rundt, blant annet Hammerbrogate, er et relativt enhetlig 

bygningsmiljø, fortsatt sterkt preget av brannene i 1854 og 1878, både i gatestruktur og 

bebyggelse. Hammerbrogate, som bare har bebyggelse på nordsida, inneholder i alt seks 

bygninger. Selv om de er noe ulike, framstår de som et samlet miljø, uten nyere bygninger 

eller andre større inngrep. I kommunens kulturminneregistrering har hjørnebygningen Nordre 

Torg 6, Hammerbrogate 1, 5 og 7 og Lagesens gate 3 fått høy verneverdi. Hammerbrogate 3 

og 9 har fått middels verneverdi. Her har vi bare omtalt hovedbygningene. Vi vil oppgradere 

verneverdien til Hammerbrogate 9 til høy verneverdi, med større vekt på bygningens historie, 

som meieri og handelsskole. Dette er funksjoner som har hatt betydning for en stor del av 

befolkningen. Miljøverdien er også høy, bygningen har en viktig rolle der den definerer 

hjørnet av de to gatene. Sammenhengen med eldre bebyggelse på Nordre Torg og i Torggata 

og Strandgata har stor betydning. Hele gateløpet er i kulturminneregistreringen foreslått som 

et verneområde, sammen med bebyggelsen ved Nordre Torg.  

Lagesens gate 3 ligger godt synlig i den bratte bakken nederst i Lagesens gate, og henger 

naturlig sammen med miljøet med mindre trehus på Blyberghaugen.» 

 

Det vil være mulig å rive den øvrige bebyggelsen i Hammerbrogate 9 og bygge nytt på denne 

eiendommen. Vi ser det som viktig at ny bebyggelse underordner seg og tilpasser seg den 

eksisterende verneverdige bebyggelsen, spesielt i forhold til høyde og volum. Videre bør ny 

bebyggelse fortrinnsvis plasseres slik at den slutter opp om eksisterende hovedstruktur. 

 

Vi går sterkt imot riving av de to verneverdige bygningene på eiendommene: 

hjørnebygningen i mur i Hammerbrogate 9 og bolighuset i Lagesens gate 3.» 

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen har tatt kulturminnevernmyndighetens vurderinger til orientering. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 64, «Kvartalet 51 a» fra 26.01.78, se 

vedlegg 2. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til allmennyttig formål, 

veiformål og friområde. Veitraséen nord i gjeldende regulering er ikke lenger aktuell, og er 

ikke ført videre i gjeldende kommuneplan. 

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en detaljregulering. Hammerbrogate 9A og B AS er forslagstiller.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: 317/330, 317/331 og 317/333. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til sentrumsformål og 

boligformål. Som nevnt ligger planområdet i et område som vil bli foreslått avsatt til 

hensynssone for kulturminner i den pågående revisjonen av kommeplanen. 

 

 

Juridiske forhold  
Naturmangfoldloven 
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De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 

detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det 

skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 

søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 

kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 

føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 

av tiltak i området skal vurderes. 

 

Økonomiske forhold 
Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. 
 

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

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

 

Behov for informasjon og høringer 
Informasjon og medvirkning i planprosessen tenkes ivaretatt gjennom offentlig ettersyn. 

 

Alternative løsninger 

Alternativt til å gå for løsningen med å vedta planen under forutsetning av fasadebevaring av 

Hammerbrogate 9, er at man vedtar planen slik forslagsstiller har fremmet den. 

Konsekvensen av dette alternativet blir riving av all eksisterende bebyggelse i planområdet, 

med påfølgende oppføring av nye boligbygg. Dette vil være en irreversibel løsning, 

kulturminneverdiene tatt i betraktning. 

 

Et annet alternativ til vedtak er at planforslaget ikke kan få noen endelig avgjørelse før det er 

fattet vedtak i saken om hvilke områder av byen som skal settes av til hensynssoner for 

kulturminnevern. Dette er en del av arbeidet med revidering av kommuneplanen. Et slikt 

vedtak vil gi rom for grundige diskusjoner rundt hvor det skal være hensynssoner for 

kulturminner. Samtidig vil det gi en uavklart situasjon for forslagsstiller, hvilket er uheldig. 

 

Prinsipielle avklaringer 
Hovedkonflikten i denne saken ligger i interessemotsetningen mellom fortetting og 

kulturminnevern. Dette diskuteres under «Rådmannens vurderinger - Riving av verneverdig 

bebyggelse». 

 

Rådmannens vurdering 
 

Eksisterende grøntstruktur 

Økt antall boliger i planområdet kan resultere i en mulig økt bruk av grøntarealene på  

St. Hanshaugen. 

 

Rivning av verneverdig bebyggelse 

Hammerbrogate 9 ligger svært sentralt mot fossen og Nordre park. Den har en markant 

plassering på hjørnet av gaten som strekker seg i direkte forlengelse av Nordre Torv, et av de 

best bevarte opprinnelige bymiljøene som er igjen i Hønefoss. Den gamle meieri-bygningen 

representerer en historisk epoke fra den gang man hadde meieri midt i byen. Den 

opprinnelige teglsteinsbygningen er nå malt, døren mot gata er fjernet og krysspostvinduene 
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er skiftet ut. Dette er likevel endringer som lar seg gjøre om, og bygningen vil kunne føres 

tilbake til sitt opprinnelige uttrykk.  

 

Rådmannen mener at bygningen har en egenverdi i kraft av de funksjoner den historisk har 

hatt. Særpreget den tilfører miljøet som befinner seg i gata og rundt Nordre Torv vil 

forsvinne ved en eventuell riving. Dette særpreget lar seg ikke videreføre til et nytt bygg, selv 

om dette er tilpasset det omkringliggende miljøet i volum og materialevalg.  

 

Forslagsstiller viser til dokumentasjon som holder frem at det ikke er anbefalelsesverdig å 

isolere gamle teglsteinsbygninger fra innsiden. Dette gir fare for forvitring av teglsteinen. 

Likevel ser man at dette blir gjort med hell i mange lignende saker hvor industribygg i tegl er 

transformert til boliger. Her kan nevnes Solberg Spinneri i Nedre Eiker og Buskerud 

Papirfabrikk i Drammen.  

 

Rådmannen har vært i kontakt med Norsk Kulturminnefond som stiller seg positiv til søknad 

om økonomisk støtte til et prosjekt med en transformasjon til boliger og tilbakeføring til 

opprinnelig uttrykk i Hammerbrogate 9. Fondet har ytet lite støtte til prosjekter i vårt område, 

og de ønsker en god fordeling av sine midler over hele landet. Forslagsstiller er informert om 

muligheten til å søke økonomisk støtte fra fondet til et slikt tilbakeføringsprosjekt.  

Rådmannen stiller seg positiv til et slikt alternativt prosjekt hvor man bevarer fasaden mot 

gateløpet. Forslagstiller har imidlertid uttrykt at dette alternativet ikke vil være aktuelt for 

ham, se vedlegg 8. 

  

Når det gjelder trehuset i Lagesens gate 3, mener rådmannen at det har en verdi i kraft av å 

være en del av en samlet trehusbebyggelse, selv om det ikke var en del av det opprinnelige 

arbeidermiljøet på Blyberghaugen. I en eventuell vektig av hva som er av størst 

kulturhistorisk verdi av Hammerbrogate 9 og Lagesens gate 3, vil rådmannen mene at 

førstnevnte har den største verdien på grunn av dens plassering på hjørnet, mot fossen, og i 

dirkete forlengelse av Nordre Torv.  

 

Et svært viktig forhold i saken er at planområdet ligger i et område som vil bli foreslått til 

hensynssone for kulturminner i den pågående revisjonen av kommuneplanen. Før det 

foreligger vedtak på en eventuell hensynssone her, vil det være forhastet å fatte vedtak om å 

gå videre med en plan som forutsetter riving. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Rådmannen mener at sentrumsnære boliger vil være med til å redusere bruk av bil i sentrum. 

Det vil kunne øke muligheten til mer gang- og sykkeltransport. 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

De planene som nå foreligger vil etter rådmannens vurdering endre landskapsbildet ved 

fossen betydelig, både på avstand i form av siluett-virkning, i tillegg til at bygningene, slik de 

nå er skissert, vil bryte sterkt med det omkringliggende miljøet også på nært hold.  

 

Påvirkning på handelsbyen Hønefoss 

Rådmannen mener at sentrumsnære boliger vil være positivt for handelsbyen Hønefoss. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen synes det har vært en vanskelig vurdering å komme frem til anbefalt vedtak i 

denne saken. Her er ønsket om fortetting kommet i konflikt med kulturminnevernet. Den 
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eksisterende bygningsmassen i planområdet, og da spesielt Hammerbrogate 9, er av 

kulturminnevernmyndigheten vektet til å ha høy verneverdi, og rådmannen mener også at 

disse bygningene er av stor betydning for byens særpreg i kraft av de funksjonene de 

historisk har hatt. 

 

Generelt mener rådmannen det er viktig med utvikling. Det er derfor ønskelig å legge til rette 

for vekst og aktivitet. Samtidig er det viktig å ta vare på byens sjel også i utviklingsprosessen, 

slik at byen bevarer sin egenverdi og sitt særpreg. Med tanke på ønsket om at byen skal være 

attraktiv, er dette viktige momenter. 

 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen kommet til at det anbefales å gå videre med 

planforslaget, under en minimumsforutsetning om at fasaden av Hammerbrogate 9 blir 

bevart. Denne anbefalingen bygger på det faktum at fjerning av fasaden vil være irreversibelt, 

også om man senere vedtar å legge en hensynssone for kulturminnevern i dette området. 

Rådmannen mener derfor det er riktig å bevare inntil det er fattet politisk vedtak om 

hensynssoner. Risikoen ved det anbefalte vedtaket er imidlertid at utviklingsplanene stopper 

opp, da forslagsstiller har uttrykt at en løsning med fasadebevaring ikke vil være aktuell for 

ham å gå videre med, heller ikke har det vært aktuelt for ham å visualisere denne løsningen i 

form av skissetegninger. 

 

Et alternativt vedtak er at planforslaget ikke kan få noen endelig avgjørelse før det er fattet 

vedtak i saken om hvilke områder av byen som skal settes av til hensynssoner for 

kulturminnevern.  

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Gjeldende plankart, 26.01.78 

3. Nordre Park – presentasjon av prosjektet, 20.01.14 

4. Materiale til oppstart, 19.05.14 

5. Forhåndsuttalelse fra Buskerud Fylkeskommune, 20.05.14 

6. Kortfattet historiske fakta-ark fra forslagsstiller, 17.09.14 

7. Kulturminner og kulturmiljø - fagrapport fra LINK Arkitektur, 26.09.14 

8. Informasjon og dokumentasjon fra forslagsstiller, 26.09.14 

 
 Ringerike kommune, 27.10.2014 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ingrid Liseth 

 

 

 



   

 Sak 193/14 

 Side 54   

 

 

2. gangsbehandling - 355 Detaljregulering for Fegrihøgda  

 

Arkivsaksnr.: 14/301   Arkiv: PLN 355  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

112/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.11.2014 

193/14 Formannskapet 18.11.2014 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_355 detaljregulering for boliger på Fegrihøgda med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 151 Øvre Fegri 17.08.82 som overlappes av ny plan 

oppheves.  

 

Sammendrag 
Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for boliger på Fegrihøgda. Planforslaget 

var på høring og offentlig ettersyn våren 2014. NVE fremmet innsigelse til planen ut fra 

manglende utredninger. Innsigelsen er nå trukket, og planen kan fremmes til sluttbehandling. 

Det er gjort noen tillegg i bestemmelsene ut fra innspillene som kom i høringsperioden.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 07.04.14, sak 46/14. HMA 

fattet følgende vedtak (saksprotokoll følger som vedlegg 6):  
1. Forslag til detaljregulering for boliger på Fegrihøgda sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder 

innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

3. Før 2. gangsbehandling skal nødvendige støyskjermingstiltak innarbeides i 

planen, både på kart og i bestemmelsene. 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 151 Øvre Fegri 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av detaljregulering for boliger på 

Fegrihøgda. 

 

Beskrivelse av saken 
Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av: 

- Plankart i målestokk 1:1000, merka "2. gangsbehnandling".  

- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 21.10.2014. 

- Planbeskrivelse datert 21.10.2014. 

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse, samt 

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg 2-5.  
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Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i hovedsak uregulert, med unntak av den delen av planområdet som berører 

Rv35. Gjeldende reguleringsplan her er 151 Øvre Fegri fra 17.08.82. I den nye 

detaljreguleringen er dette området foreslått regulert mer detaljert til diverse vegformål 

iht. byggeplan utarbeida av Statens vegvesen. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

Med bakgrunn i hovedkomiteens vedtak 07.04.2014 samt innkomne høringsuttalelser, er det 

gjort følgende tillegg i rekkefølgebestemmelsene § 5:  

 Pkt. 1 Støy 

Det er presisert at støyvoll og støyskjerm skal etableres før det gis brukstillatelse for 

nye bygninger i planområdet.   

 Pkt. 8 Utbyggingsavtale og tekniske planer:  

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.  

 Pkt. 9 Gang- og sykkelveg:  

Det kan ikke gis brukstillatelse for nye boliger i planområdet før o_GS1 og o_GS2 er 

opparbeida.  

 Pkt. 10 Flytting av gjesteparkering og renovasjon:  

f_P1 og f_R1 ligger innenfor byggegrense fra riksvegen. Disse må flyttes dersom en 

eventuell framtidig utvidelse av riksvegen gjør det nødvendig å nytte dette arealet til 

vegformål.  

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 09.04.2014-10.06.2014. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger som vedlegg 8. Hovedtrekkene 

i uttalelsene er referert nedenfor, og kommentert av forslagsstiller og rådmannen.  

 

Buskerud fylkeskommune 10.06.14 

Ingen merknader til planen. Planområdet ble registrert i 2011, uten at det ble funnet automatisk 

fredete kulturminner.  

 

NVE 10.06.14 

NVE fremmer innsigelse med bakgrunn i at det ikke framgår hvordan fare for skred er vurdert i 

planen.  Det er tykke marine avsetninger i området, og den reelle faren for skred må derfor 

vurderes og utredes.  

 Rådmannens kommentar: Se vedlegg 8 for forslagsstillers vurdering og utredning av 

skredfare. Konklusjonen er at området er klarert med hensyn til fare for kvikkleireskred. 

Med bakgrunn i dette sendte rådmannen forespørsel om tilbaketrekking av innsigelse til 

NVE 25.08.2014. NVE trakk sin innsigelse i brev datert 15.09.14 (se vedlegg 9).  

 

Statens vegvesen 06.06.14 

Nødvendige støyskjermingstiltak må innarbeides på plankartet. Det må innarbeides 

rekkefølgebestemmelse om at gang- og sykkelveg må være opparbeida før boliger tas i bruk. 

Gjesteparkeringsplass f_P1 kan opparbeides innenfor byggegrensa for riksvegen, forutsatt at de 
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kan fjernes uten at kostnad for opparbeiding av nye parkeringsplasser tilfaller vegvesenet dersom 

det senere blir behov for å utvide vegen slik at parkeringsplassene ikke lenger kan brukes. 

Tilsvarende gjelder for f_R1. Dette må innarbeides i bestemmelsene. Dersom disse punktene blir 

tatt til følge har ikke vegvesenet innsigelse til planen.  

 Forslagsstillers kommentar: Støyskjermingstiltak er innarbeida på plankartet. På møte 

med vegvesenet på Hensmoen 11.03.11 ble området diskutert. Vi fikk utlevert 

vegvesenets plan, som de ønsket implementert i vår detaljregulering slik at de ikke måtte 

fremme denne som egen plan senere. Planen omfatter blant annet endring av hastighet til 

40 km/t, ny busslomme, ny fotgjengerovergang med fartsdump, samt tilknytning av 

eksisterende strekning med gang/sykkelfelt fram til bussholdeplass. Iht. møtereferat var 

det avsatt midler til dette. Denne planen vil være positiv for hele nærområdet, og er med 

på å skape trygge trafikkforhold for myke trafikanter. Vegvesenets plan er lagt inn i 

detaljreguleringen. Det er ikke noe problem å ta inn rekkefølgebestemmelsene at 

gang/sykkelveien må være bygget før feltet tas i bruk. Men vi håper da også at Statens 

vegvesen kan bygge denne delen innenfor rimelig tid. Gjesteparkeringsplass f_P1 og 

renovasjon f_R1. Her kan vi ta inn i rekkefølgebestemmelser at disse må flyttes dersom 

det senere blir behov for å flytte veien lenger inn.  

 Rådmannens kommentar: Rådmannen har lagt inn en rekkefølgebestemmelse om når 

støyskjerm, støyvoll og gang/sykkelveg skal etableres, samt at renovasjon og 

gjesteparkering må flyttes dersom en framtidig utvidelse av riksvegen gjør det 

nødvendig.   

 

Ringeriks-kraft (RIK) 23.05.14 

RIK ønsker å bli informert i den videre planfasen for å kunne planlegge eventuelle endringer av 

eksisterende og nye anlegg samtidig med utbyggingen av området.  

 Forslagsstillers kommentar: I februar 2011 ble det i møte med Helge Grønvold utarbeida 

et foreløpig kostnadsoverslag for utbygging av strømforsyning, samt utførelse og trase 

for denne. I god tid før oppstart vil det bli tatt en mer detaljert gjennomgang av tiltaket.  

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Ringerike kommune, teknisk tjeneste 06.06.14 

Kjøreveg f_V1-2 må være privateid da det ikke er aktuelt med kommunal overtagelse. Det må 

være rekkefølgebestemmelse om krav til utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 

dersom kommunen skal overta tekniske anlegg. Det bør være en rekkefølgebestemmelse om at 

det ikke kan gis igangsettingstillatelse for boliger før vann, avløp og veg er opparbeida fram til 

tomtene.  

 Rådmannens kommentar: f_V1-2 skal være felles for boliger i planområdet og øvrig 

bebyggelse i området, jf. reguleringsbestemmelsene §2.2 punkt 3. Forstavelsen  "f" betyr 

at et arealformål er "felles", mens "o" angir at arealet skal være offentlig.  

Det er nå lagt inn en bestemmelse om utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske 

planer, se § 5 punkt 8. Opparbeidelse av vann, avløp og veg fram til tomtene er sikra i 

plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er derfor ikke nødvendig å ha en egen 

rekkefølgebestemmelse om dette.  

 

Ringerike kommune, miljøretta helsevern 10.06.14 

Det er nødvendig med støytiltak for boligene i B1 og B2 da de ligger innenfor gul støysone.  

Trafikksikkerhet må ivaretas og sikres i rekkefølgebestemmelser. Prinsipper for universell 

utforming må oppfylles.  
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 Forslagsstillers kommentar: Støy er ivaretatt i rekkefølgebestemmelsenes punkt 2. 

Tilrettelegging av trafikksikkerhet fra lekeplass til gangvei/busslomme er ivaretatt ved 

planens utforming. Det vil være direkte tilgang fra feltet til busslomme, samtidig som 

arealet skjermes av støygjerde. Se kommentar til uttalelse fra Statens vegvesen for mer 

informasjon.  Universell utforming vil bli gjennomført.  

 Rådmannens kommentar: Rådmannen har lagt inn rekkefølgebestemmelse om bygging 

av støyskjerm og støyvoll, jf. hovedkomiteens vedtak ved 1. gangsbehandling.  

 

Ringerike kommune, brann og redning 15.05.14 

Brann og redning ønsker underretning av forhold som eventuelt fraviker TEK10.  

 Forslagsstillers kommentar: Alle nye bygg skal bygges iht. TEK10, noe også disse 

bygg vil følge. På det regulerte nabofeltet 244/438 ble det målt tilfredsstillende 

brannvanndekning. I forbindelse med utbyggingen av avløpsledninger i regi av 

Ringerike kommune, inngikk Tyristrand vannverk avtale med kommunen om legging 

av nye vannledninger som forbedret situasjonen i området. Disse vannledningene er 

ført inn til nedkanten av vårt regulerte felt, samtidig som gamle ledninger også ligger 

der fra motsatt kant. Brannvanntrykk kan måles på disse ledninger om ønskelig. I 

tillegg har Tyristrand vannverk planer om å installere ekstra høydetank som vil øke 

vannmengden i området. I rekkefølgebestemmelse punkt 1-Brannvann er det tatt med 

at igangsetting ikke kan gis før det er dokumentert at brannvannforsyningen 

tilfredsstiller brannvesenets krav.  

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Innsigelser 

NVE fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. Etter ytterligere utredninger 

er innsigelsene nå trukket.  

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til framtidig og nåværende 

boligområde. Tyristrand er et prioritert område for utvikling og vekst, jf. sak om 

Livskraftige lokalsamfunn, behandla i formannskapet 14.05.13 sak 56/13. Planforslaget er 

altså i tråd med kommuneplanen og andre overordna planer. Det er krav om reguleringsplan 

for boligbygging, iht. kommuneplanens bestemmelser § 1.0.1. 

 

Juridiske forhold  
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. 

 
Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på i overkant av 10 dekar. Dette er 

avklart i kommuneplanen.  

 

Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 
Støy 
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Det er utarbeida en egen støyrapport, og konklusjoner fra denne er gjengitt i 

planbeskrivelsen, kapittel 5.3. Støyrapporten viser at støykravene lar seg tilfredsstille ved 

gitte skjermingstiltak, bl.a. voll og støyskjerm mot Rv35. Støyvoll/skjerm er tegna inn på 

plankartet. Forslagsstiller ønsker ikke å knytte noen rekkefølgebestemmelse til opparbeiding 

av støyvoll og støyskjerm, men heller utsette dette til byggesaken. Med bakgrunn i uttalelser i 

høringsperioden, samt hovedkomiteens vedtak ved 1. gangsbehandling har rådmannen nå lagt 

inn en rekkefølgebestemmelse om opparbeiding av støyvoll og støyskjerm.  

 

Samla vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og uttalelser til høringen er vurdert og det er gjort enkelte 

tillegg i rekkefølgebestemmelsene. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas.  

 

Vedlegg 
1.  Oversiktskart 

2.  Plankart målestokk 1:1000, merka ”2.gangsbehandling” 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, merka ”2.gangsbehandling” 

4.  Planbeskrivelse datert 21.10.14.  

1.  Saksframlegg til 1.gangsbehandling av planforslaget, HMA 07.04.14* 

2.  Saksprotokoll fra 1.gangsbehandling av planforslaget, HMA 07.04.14, sak 46/14* 

3.  Høringsuttalelser* 

a. Buskerud fylkeskommune 10.06.14 

b. NVE 10.06.14 

c. Statens vegvesen 06.06.14 

d. Ringeriks-kraft 23.05.14 

e. Ringerike kommune, teknisk tjeneste 06.06.14 

f. Ringerike kommune, miljøretta helsevern 10.06.14 

g. Ringerike kommune, brann og redning 15.05.14 

4.  Brev fra forslagsstiller med utredning av skredfare 21.08.14* 

5.  Brev fra NVE, trekking av innsigelse 15.09.14* 

 

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, 21.10.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Guro Skinnes 
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Serverings- og skjenkebevilling frem til 30. juni 2016. Fossen Friluft AS/Ringkollstua. 

 

Arkivsaksnr.: 14/1211   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

194/14 Formannskapet 18.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

  
1. Fossen Friluft AS org.nr 998 213 193gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 

1, 2 og 3 for Ringkollstua, men tilliggende hytte og uteareal innenfor gjerdet område.  

 

2. Espen Sparstad f. 31.3.1987 godkjennes som styrer for bevillingen og David Thams 

Breien f. 14.11.1989 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 

3. For øvrig gjelder følgende:  
 

 Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016.  

 

 Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.  

 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 

– 2016. 

 

Sammendrag 
Fossen Friluft AS har søkt om skjenkebevilling for Ringkollstua. De har overtatt driften av 

stedet, og konseptbeskrivelsen viser at de skal drive som en eventbasert restaurant 

(selskapslokale).  

I tillegg vil det på dagtid være aktiviteter for barn, unge og psykisk utviklingshemmede. 

Søknaden er sendt høringsinstanser. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til 

søknaden. 

 

Innledning / bakgrunn  
Fossen Friluft AS har leid Ringkollstua fra 1. juli 2014. De søker nå om alminnelig 

serverings- og skjenkebevilling for stedet. 

 

Beskrivelse av saken 
Konseptbeskrivelsen viser at Ringkollstua primært vil bli brukt til lukkede arrangementer for 

firmaer, privatpersoner og grupper. De ønsker å ha kontrollen på skjenkingen, og søker derfor 

om fast bevilling, i stede for at leietakere sørger for bevilling for en enkeltstående anledning 

de gangene der er arrangementer. 

Man ser også for seg et samarbeid med Ringkollen alpinbakke, med mulighet for afterski. 

Fossen Friluft AS arbeider også med aktiviteter for psykisk utviklingshemmede, barn og 

ungdom. 



  Sak 194/14 

 

 Side 60   

 

Det presiseres i søknaden at det ikke vil foregå skjenking på de tidspunkter det er aktiviteter 

for barn og unge. Dersom man har dobbeltbookinger har de anledning til å flytte et 

arrangement til en hytte på Vikerfjell, samt at de har mulighet til å bruke Ringkollkapellet.  

Tilhørende Ringkollstua er det en hytte med overnattingsmuligheter. Den ligger innenfor 

gjerdet som omgir Ringkollstua. 

Det søkes bevilling for Ringkollstua, hytta og utearealet innenfor gjerdet. 

 

Forholdet til overordnede planer  
Ved å ikke skjenke alkoholdig drikk i tiden det er aktiviteter for barn og unge under 18 år,  

strider ikke søknaden  mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016. 

 

Juridiske forhold  
Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever, rusenheten og politiet for uttalelse. 

Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak  
Det har tidligere vært gitt bevilling til stedet. Det er ikke avdekket brudd på alkoholloven i 

periodene det har vært bevilling ved stedet. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen ser det som svært positivt at Fossen Friluft AS satser på drift av Ringkollstua. 

Det er positivt for kommunen og alle brukerne av marka, at det er aktiviteter og servering 

knyttet til Ringkollstua. 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet.  

 

 

Utrykte vedlegg: 
Ved behov for uttrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 Ringerike kommune, 03.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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A&D Restaurantdrift as - Taj Mahal Skjenkebevilling frem til 30. juni 2016 

 

Arkivsaksnr.: 14/1586   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

195/14 Formannskapet 18.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. A & D Restaurantdrift AS org.nr 913 592 026 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Taj Mahal restaurant, Stabellsgaten 1, Hønefoss. 

 

2. Abidur Rahman Chowdhury f. 25.2.1985 godkjennes som styrer for bevillingen. Det 

gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 
 

3. For øvrig gjelder følgende: 

 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016. 

 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak. 

 

c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2012 – 2016. 

 

Sammendrag 
Abidur Raham Chowdhury org.nr 912 477 436 har hatt serverings- og skjenkebevilling for 

restaurant Taj Mahal i Stabellsgaten 1. Enkeltmannsforetaket er nå omgjort til et 

aksjeselskap, og det er derfor søkt om ny bevilling. 

 

Innledning / bakgrunn 
Abidur Raham Chowdhury har med sitt enkeltmannsforetak fått innvilget serverings- og 

skjenkebevilling for restaurant Taj Mahal. Taj Mahal er nå overdratt til aksjeselskapet A & D 

Restaurantdrift AS. Chowdhury eier 60 % og Brachmarchari eier 40 % av aksjeselskapet. 

 

Beskrivelse av saken  
Når hele eller vesentlige deler av et firma overdras/selges, faller bevillingen bort. Det må da 

søkes om ny bevilling.  

Søknaden er sendt politiet, Skatt Sør, rusenheten og Oslo kemnerkontor for uttalelse. 

Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

Chowdhury søker om fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 

Begrunnelsen er at han selv jobber seks dager i uken, og at han kun har en ansatt som hjelper 

til i helgene, når han selv er til stede. 
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Forholdet til overordnede planer 
Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i alkoholpolitisk handlingsplan. 

 

Juridiske forhold   
Det er ikke mottatt negative merknader til stedet i den perioden det har vært innvilget 

skjenkebevilling. 

Kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen, kan fravikes dersom det ikke er kandidater 

til å fylle vervet og om virksomheten er svært liten. 

Styrer skal være kontrollmyndighetenes kontaktperson, og skal instruere øvrige ansatte om 

hvordan skjenking skal utføres.  

Chowdhury opplyser at han arbeider seks dager i uken, og at han kun har en ansatt som 

hjelper til i helgene. 

Restauranten er liten og oversiktlig. Forsvarlighetskravet synes ivaretatt om søknad om fritak 

for stedfortreder imøtekommes. 

 

Rådmannens vurdering 
Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden, og det har ikke vært 

avdekket avvik ved stedet i den perioden det har vært innvilget bevilling.  

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet, og anbefaler at kravet til stedfortreder for 

styrer fravikes. 

 

 

Utrykte vedlegg 

 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 1.7.2014 

Brev til bevillingshaver om manglende vedlegg til søknad, datert 7.7.2014 

Vedlegg til søknad, mottatt 14.7.2014 

Brev til høringsinstanser, datert 15.7.2014 

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 25.7.2014 

Uttalelse fra Skatt Øst, mottatt 11.8.2014 

Uttalelse fra Oslo kemnerkontor, mottatt 14.8.2014 

Purring til politiet angående uttalelse, datert 8.9.2014 

Uttalelse fra politiet, mottatt 10.9.2104 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.9.2014 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

konstituert kommunalsjef: Elisabeth Djønne 

saksbehandler: Kari Véien Denné  
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Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus  

 

Forslag til vedtak: 
 

Rådmannens muntlige presentasjon tas til orientering. 
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Månedsrapport september 2014  

 

Forslag til vedtak: 
 

Månedsrapport september 2014 tas til orientering 

 

Sammendrag 
Saken gjelder fremleggelse av månedsrapport basert på regnskapstall pr 30.09.2014. Helårs 

prognose viser er merforbruk på 2 mill. kroner. Det er økonomiske driftsutfordringer og 

merforbruk spesielt innenfor rammeområdene oppvekst og kultur og helse og omsorg. I 

tillegg vil årets inntektsutgjevning (skatteutgjevning) bli ca 8 mill. kroner lavere enn 

budsjettert på grunn av lav skatteinngang generelt for landet. 

Ekstraordinære inntekter og relativt lave rentekostnader sørger imidlertid for at årets 

driftsresultat blir omtrent som budsjettert basert på den prognosen som nå foreligger. Det 

presiseres at det knyttes noen usikkerhetsmomenter til årsprognosen. 

 

Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre om den økonomiske utvikling i 

2014. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av status, mens det etter hvert tertial 

skal fremlegges en mer omfattende rapport. Rapporteringsopplegget ble ved vedtatt i KS sak 

19/2014. 

 

Beskrivelse av saken 
Rapportert årsprognose indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som 

viser et merforbruk i forhold til budsjett på 2 mill. kroner. Det er på linje med det som ble 

rapportert i 2. tertialrapport. 



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

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

Samlet resultat -130 999 9 929 1 985 0 -1 985 -1 785

0 Folkevalgte og revisjon 4 770 3 179 6 310 6 510 200 3 % 150

1 Rådmann og strategiske tiltak 13 112 16 086 21 942 19 949 -1 993 -10 % -1 959

2 Adm støtteenheter og fellesutg 54 451 51 014 64 805 65 646 841 1 % -729

3 Oppvekst og kultur 320 857 381 355 533 447 523 034 -10 413 -2 % -9 711

4 Helse og omsorg 491 952 442 961 579 376 561 806 -17 570 -3 % -16 457

5 Tekniske områder 93 870 84 461 162 432 164 420 1 988 1 % 219

7 Avsetninger og overføringer -8 107 -1 457 63 836 61 836 -2 000 -3 % -5 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -1 126 343 -976 797 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % 0

9 Renter, avdrag mm 24 439 9 127 43 566 75 766 32 200 42 % 31 700  
 

Det er økonomiske driftsutfordringer spesielt innen oppvekst og kultur, helse og omsorg og 

rådmann og strategiske tiltak. Helse og omsorg har det største avviket i kroner. Tekniske 

områder og administrative støtteenheter melder om mindreforbruk. Til sammen utgjør 

merforbruket 29 mill. kroner samlet for tjenesteområdene (område 0 til 7). Høye 

utbytteinntekter og andre finansinntekter forbedrer den totale prognosen. 

Det forventes nå en skattevekst for landet på 2,4 % i 2014 sammenlignet med 2013. For 

Ringerike betyr dette at inntektsutgjevningen vil bli ca 8 mill. kroner lavere enn budsjettert, 

og noe av dette oppveies ved ekstra tildelte skjønnsmidler og noe høyere statlige tilskudd 

enn budsjettert. 

 

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 ca 8 mill. kroner kunne gå til dekning av tidligere års 

underskudd. 

 

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

barnehager, tiltak til barn med spesielle behov i barnehage, barnevern og 

avlastningstjenester for barn og unge. Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor 

hjemmetjenester og flere 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 har justert 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 for å komme nærmere budsjettbalanse for driftsområde i løpet 

av året. Dette skjer gjennom bemanningsreduksjon i de ulike tjenestene. Eksempler 

på tiltak som har påvirket bemanningen i 2014 er turnusendringer, nedlegging 

Stranden skole og ikke kompensert lønnsvekst ute i enhetene. Kommunen har et 

synkende antall årsverk gjennom året. Politiske saker legges frem fortløpende ved 

behov for vesentlige endringer i tjenestetilbudet. 

Ringeriks-Kraft AS har utdelt utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette har 

Ringerike kommune mottatt 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn 



budsjettert. Salget av 150 RiK-aksjer til KLP tidligere i år gjør at kommunen kan 

inntektsføre en gevinst på 13,9 mill. kroner i tillegg til renteinntekter på 0,8 mill kroner.  

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 så langt i 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 

skattevekst  for landet på 2,4 % i forhold til 2013, i statsbudsjettet for 2014 er det 

forutsatt en skattevekst på 3 %. 

 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. 

 

Økonomiske forhold 
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi 

et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen registrerer at det hittil i år har vært utfordrende å drifte innenfor budsjetterte 

rammer for driftsområdene. I all hovedsak driftes det fornuftig og godt ute i enhetene i 

forhold til de rammer som er tilgjengelige. Utfordringene ligger mer på de sentrale 

styringsområdene, og skyldes behov i befolkningen som har vært utfordrende å finne gode 

løsninger på innenfor gitte rammer og tilgjengelige inntekter. Det er imidlertid gledelig at vi 

allikevel ser ut til å komme ut omtrent som budsjettert totalt sett for kommunen, men det 

presiseres at dette skjer på grunn av ekstraordinære inntekter som vi ikke kan forvente i 

neste driftsår.  

Det økonomiske presset opprettholdes på alle driftsområder for å tette avvikene så mye som 

mulig frem mot regnskapsavslutningen.  

Det er så langt i år gjort et godt arbeid i organisasjonen for å jobbe på tvers av sektorer med 

å finne gode løsninger som sikrer best mulig tjenester for kommunens innbyggere. Ansatte 

og ledere på alle nivå samarbeider godt for en best mulig utnyttelse av ressursene. Det 

legges også merke til at det tas nødvendige politiske grep for å skape en best mulig fremtid 

for Ringerikes befolkning.  

Det er godt å registrere at det skjer mye positivt og er høy aktivitet fra mange aktører i  

Ringerike for tiden. Dette legger et godt grunnlag for vekst og positivitet som vil sikre 

kommunens innbyggere gode offentlige tjenester også i årene som kommer. Tjenestenivå og 

tjenestebehov vil være i konstant endring, og det er viktig at kommunen skaffer seg 

nødvendig økonomisk handlingsrom til å håndtere dette videre. 



 

Vedlegg 
Månedsrapport september 2014 

 
 

 

 Ringerike kommune, 03.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

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 1,9 milliarder 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 30.09.2014 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 
Rapportert årsprognose indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 2 mill. kroner. Det er på linje med det som ble rapportert i 2. 

tertialrapport. 

 

Det er økonomiske driftsutfordringer spesielt innen oppvekst og kultur, helse og omsorg og rådmann 

og strategiske tiltak. Helse og omsorg har det største avviket i kroner. Tekniske områder og 

administrative støtteenheter melder om mindreforbruk. Til sammen utgjør merforbruket 29 mill. 

kroner samlet for tjenesteområdene (område 0 til 7). Høye utbytteinntekter og andre finansinntekter 

forbedrer den totale prognosen. 

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

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

Samlet resultat -130 999 9 929 1 985 0 -1 985 -1 785

0 Folkevalgte og revisjon 4 770 3 179 6 310 6 510 200 3 % 150

1 Rådmann og strategiske tiltak 13 112 16 086 21 942 19 949 -1 993 -10 % -1 959

2 Adm støtteenheter og fellesutg 54 451 51 014 64 805 65 646 841 1 % -729

3 Oppvekst og kultur 320 857 381 355 533 447 523 034 -10 413 -2 % -9 711

4 Helse og omsorg 491 952 442 961 579 376 561 806 -17 570 -3 % -16 457

5 Tekniske områder 93 870 84 461 162 432 164 420 1 988 1 % 219

7 Avsetninger og overføringer -8 107 -1 457 63 836 61 836 -2 000 -3 % -5 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -1 126 343 -976 797 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % 0

9 Renter, avdrag mm 24 439 9 127 43 566 75 766 32 200 42 % 31 700
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Det forventes nå en skattevekst for landet på 2,4 % i 2014 sammenlignet med 2013. For Ringerike 

betyr dette at inntektsutgjevningen vil bli ca 8 mill. kroner lavere enn budsjettert, og noe av dette 

oppveies ved ekstra tildelte skjønnsmidler og noe høyere statlige tilskudd enn budsjettert. 

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 

ca 8 mill. kroner kunne gå til dekning av tidligere års underskudd. 

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

barnehager, tiltak til barn med spesielle behov i barnehage, barnevern og avlastningstjenester for 

barn og unge. Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor hjemmetjenester og flere 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 har justert 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 for å komme nærmere budsjettbalanse for driftsområde i løpet av året. Dette skjer 

gjennom bemanningsreduksjon i de ulike tjenestene. Eksempler på tiltak som har påvirket 

bemanningen i 2014 er turnusendringer, nedlegging Stranden skole og ikke kompensert 

lønnsvekst ute i enhetene. Kommunen har et synkende antall årsverk gjennom året. Politiske 

saker legges frem fortløpende ved behov for vesentlige endringer i tjenestetilbudet. 

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

kommune mottatt 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Salget av 150 

RiK-aksjer til KLP tidligere i år gjør at kommunen kan inntektsføre en gevinst på 13,9 mill. kroner i 

tillegg til renteinntekter på 0,8 mill kroner.  
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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 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 
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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 så langt i 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 skattevekst  for landet på 2,4 % i forhold til 2013, i statsbudsjettet 

for 2014 er det forutsatt en skattevekst på 3 %. 

 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.   
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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 et mindreforbruk på 0,2 

mill. kroner. 

 

 

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 2 mill. kroner. 

 

Merforbruket 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.  

Rådmannen har søkt fylkesmannen og Kommunenes sentralforbund om støtte til gjennomføring av 

ledersamlinger. Fylkesmannen har tildelt kommunen ekstra skjønnsmidler på til sammen 2 mill. 

kroner. Noe av denne tildelingen (0,6 mill. kroner) er begrunnet i lederutvikling. Inntekten 

regnskapsføres på område for skatt og rammetilskudd.  

Folkevalgte og revisjon Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

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

Driftsregnskap 4 770 3 179 6 310 6 510 200 3 % 150

Driftsresultat 4 819 3 758 6 265 6 465 200 3 % 150

Driftsutgifter 4 937 3 986 6 463 6 718 255 4 % 205

Driftsinntekter -118 -228 -198 -253 -55 22 % -55

Finansresultat -49 -579 45 45 0 0 % 0

Finansutgifter 0 0 55 55 0 0 % 0

Finansinntekter -49 -579 -10 -10 0 0 % 0

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

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

Driftsregnskap 13 112 16 086 21 942 19 949 -1 993 -10 % -1 959

Driftsresultat 13 267 16 645 22 042 20 049 -1 993 -10 % -1 959

Driftsutgifter 14 081 17 723 23 322 21 181 -2 141 -10 % -2 107

Driftsinntekter -813 -1 077 -1 279 -1 132 147 -13 % 147

Finansresultat -155 -559 -100 -100 0 0 % 0

Finansutgifter 0 1 0 0 0 0

Finansinntekter -155 -560 -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 et mindreforbruk på 0,8 

mill. kroner, som er en positiv endring på 1,6 mill. kroner fra forrige rapport. 

 

Endring i prognose fra 2. tertialrapport skyldes at IT- avdelingen melder om et mindreforbruk på 1,7 

mill. Ved tertialrapporteringen var prognosen et mindreforbruk på kr 120 000,-. Lønnskostnadene blir 

lavere enn først antatt i påvente av nye lokaler og IKT samarbeid. IT- avdelingen har foreløpig ikke 

bemannet opp i det tempo som var planlagt etter at kommunen har tatt over driftsansvaret for 

Lønns-, Personal- og Økonomisystemene for 5 kommuner.   

Manglende gebyrer og renteinntekter (ca 0,9 mill. kroner) i forbindelse med utfakturering i nytt 

økonomisystem 1.halvår bidrar til å redusere mindreforbruket på området samlet. 

 Det jobbes med gjennomføring av en plan for omstilling og nedbemanning med løpende 

personalplanlegging for de neste 4 årene sett under ett. En kombinasjon av langsiktige og kortsiktige 

bemanningstiltak gjør at området i år vil ha lønnskostnader innenfor budsjetterte rammer.  

 

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

tiltak, SFO, bibliotek, kulturskole og tilskudd kulturformål . Barnevern, avlastning barn/unge med 

spesielle behov, helsestasjonstjenester, utekontakt samt fritidstilbud til barn og unge er også 

innlemmet i dette området. Årsprognosen viser et merforbruk på 10,4 mill. kroner. 

 

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

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

Driftsregnskap 54 451 51 014 64 805 65 646 841 1 % -729

Driftsresultat 54 719 51 117 65 247 66 241 994 2 % -576

Driftsutgifter 58 553 53 640 68 848 70 831 1 983 3 % 33

Driftsinntekter -3 835 -2 523 -3 601 -4 590 -989 22 % -609

Finansresultat -268 -103 -442 -594 -152 26 % -152

Finansutgifter 5 10 8 6 -2 -39 % -2

Finansinntekter -272 -114 -450 -600 -150 25 % -150

Oppvekst og kultur Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

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

Driftsregnskap 320 857 381 355 533 447 523 034 -10 413 -2 % -9 711

Driftsresultat 321 898 382 225 533 651 523 214 -10 438 -2 % -9 656

Driftsutgifter 384 696 446 855 639 031 627 791 -11 239 -2 % -7 110

Driftsinntekter -62 798 -64 630 -105 379 -104 578 801 -1 % -2 545

Finansresultat -1 041 -871 -204 -179 25 -14 % -55

Finansutgifter 34 5 10 10 0 0 % 0

Finansinntekter -1 075 -876 -214 -189 25 -13 % -55
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De fleste enheter innenfor oppvekst og kultur har god økonomisk kontroll og flere enheter melder nå 

positive avvik.  Merforbruket skyldes kommunalt tilskudd til private barnehager, opprettelse av flere 

private og kommunale barnehageplasser, økte spesialpedagogiske tiltak innenfor barnehageområdet 

samt økte utgifter i på Avlastning/barnebolig. Barnevernet har et merforbruk som følge av 

ekstraordinært mange og dyre tiltak, men viser nå en bedret prognose som følge av endring i tiltak 

med kostnadsreduserende effekt. 

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

hjemmetjenester, tjenestetildelingskontor, kjøp av helse og omsorgstjenester og Ringerikskjøkken. 

Årsprognosen viser et merforbruk på 17,6 mill. kroner.  

 

Merforbruket øker med 1,1 mill. kroner fra 2. tertialrapport. Statsbudsjettet som ble lagt frem 8. 

oktober endrer på innslagspunktet for refusjon i tilknytning til ressurskrevende brukere. For 

Ringerike kommune vil dette bety 1,8 mill. kroner lavere inntekter enn først antatt. Dette er 

innarbeidet i prognosen.  

Avviket skyldes fortsatt for høy aktivitet innen: 

- hjemmetjenestene. Spesielt innenfor tjenesten BPA (brukerstyrt personlig ass.) har det vært en 

økning, og det meldes om flere søknader til tjenesten.  

- kjøp av institusjonsplasser/plasser i omsorgsbolig. Holdes på et jevnt, men for høyt nivå i forhold til 

budsjettet. Vanskelig å redusere antall plasser da kommunen mangler den kompetanse som er 

nødvendig for å kunne plassere personene i egen kommune.  

- kommunens egne institusjonstjenester melder samlet sett en prognose på 3 mill. i merforbruk. 

Gjennomgang av turnusplaner, nedbemanning og fokus på lavere sykefravær er noen av tiltakene 

som er igangsatt. 

I tillegg har kommunen har fått et refusjonskrav fra Åsnes kommune i forhold til oppholdsutgifter for 

beboer på Hønen Gård bo- og mestringssenter(Blindehjemmet).  Det er endringer i regelverket som 

gjør at de nå krever tilbakebetalt oppholdsutgifter på 1,6 mill. kroner. Saken er behandlet av 

Fylkesmannen i Hedmark. Saken vil fra kommunens side bli arbeidet videre med, men beløpet er lagt 

inn i prognosen. 

Helse og omsorg Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

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

Driftsregnskap 491 952 442 961 579 376 561 806 -17 570 -3 % -16 457

Driftsresultat 495 527 449 686 582 465 562 004 -20 461 -4 % -19 063

Driftsutgifter 622 129 578 018 765 206 729 585 -35 621 -5 % -32 181

Driftsinntekter -126 602 -128 332 -182 741 -167 581 15 160 -9 % 13 117

Finansresultat -3 575 -6 725 -3 089 -198 2 891 -1462 % 2 606

Finansutgifter 670 697 752 450 -302 -67 % -302

Finansinntekter -4 245 -7 422 -3 841 -648 3 193 -493 % 2 908
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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 et mindreforbruk på 2 

mill. kroner. 

 

Energikostnadene er lavere enn budsjettert og det ligger an til mindreforbruk på deler av 

lønnsbudsjettet på teknisk. Sommerens ekstrautfordringer med mange uttrykninger i forbindelse 

med brann og kjelleroversvømmelser vil dermed kunne dekkes innenfor tildelte rammer for området 

som helhet. 

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, organiseres eiendomsområdet og 

kommunaltekniske tjenester (vei, vann, avløp, park/idrett mm) etter en bestiller/utfører-modell med 

virkning fra 1.januar 2015. 

 

Avsetninger og overføringer (område 7) 

Inneholder sentrale avsetninger til reguleringspremie (pensjonsutgift), tilskudd kirkelig fellesråd og 

andre tilskudd/ avsetninger. Årsprognosen anslår et merforbruk på 2 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. 

Tekniske områder Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

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

Driftsregnskap 93 870 84 461 162 432 164 420 1 988 1 % 219

Driftsresultat 94 180 84 823 160 900 163 248 2 349 1 % 499

Driftsutgifter 213 490 220 141 322 188 325 588 3 400 1 % 1 933

Driftsinntekter -119 309 -135 318 -161 289 -162 340 -1 051 1 % -1 434

Finansresultat -310 -362 1 532 1 172 -360 -31 % -280

Finansutgifter 10 17 1 532 1 172 -360 -31 % -280

Finansinntekter -321 -379 0 0 0 0

Avsetninger og overføringer Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

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

Driftsregnskap -8 107 -1 457 63 836 61 836 -2 000 -3 % -5 000

Driftsresultat -4 058 5 158 63 836 61 836 -2 000 -3 % -5 000

Driftsutgifter -342 5 911 63 890 61 890 -2 000 -3 % -5 000

Driftsinntekter -3 715 -753 -54 -54 0 0 % 0

Finansresultat -4 050 -6 614 0 0 0 0

Finansutgifter 202 124 50 000 50 000 0 0 % 0

Finansinntekter -4 252 -6 738 -50 000 -50 000 0 0 % 0
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Foreløpige beregninger antyder et merforbruk i forbindelse med pensjonsutgifter, i denne prognosen 

anslått til ca 2 mill. kroner. Dette er 3 mill. kroner lavere enn i 2. tertialrapport hvor effekten av 

regnskapsført arbeidsgiveravgift i forbindelse med årets premieavvik ikke var hensyntatt. 

 

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 et negativt 

avvik på 5,2 mill. kroner.  

 

Kommunestyret vedtok i april å senke skatteanslaget med 26 mill. kroner i en budsjettregulering og 

skatteinntektene ser ut til å bli omtrent som revidert budsjett. Skatteveksten for landet påvirker 

kommunens inntekter gjennom inntektsutgjevningen. Statsbudsjettet som ble fremlagt 8. oktober 

anslår en skattevekst for landet i år på 2,4 % sammenlignet med 2013. Dette er lavere enn forventet, 

og vil gi Ringerike 8 mill. kroner lavere inntekter enn budsjettert. Dette er lagt inn i prognosen. 

Ringerike kommune er tildelt 2 mill. kroner i ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen, som ikke er 

budsjettert, og mottar i tillegg 0,8 mill. kroner mer enn budsjettert i vertskommunetilskudd i 2014.  

 

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

renteutgifter, låneavdrag, utbytte fra selskaper og lignende. Årsprognosen viser 32,2 mill. kroner i 

høyere inntekter enn budsjettert. 

 

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

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

Driftsregnskap -1 126 343 -976 797 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % 0

Driftsresultat -1 126 343 -976 797 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % 0

Driftsutgifter 17 17 207 207 0 0 % 0

Driftsinntekter -1 126 360 -976 814 -1 473 936 -1 479 176 -5 240 0 % 0

Finansresultat 0 0 0 0 0 0

Finansutgifter 0 0 0 0 0 0

Finansinntekter 0 0 0 0 0 0

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

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

Driftsregnskap 24 439 9 127 43 566 75 766 32 200 42 % 31 700

Driftsresultat 8 313 0 0 0 0

Driftsutgifter 1 313 0 0 0 0

Driftsinntekter 7 0 0 0 0 0

Finansresultat 24 431 8 814 43 566 75 766 32 200 42 % 31 700

Finansutgifter 85 077 47 522 87 983 92 983 5 000 5 % 5 000

Finansinntekter -60 646 -38 708 -44 417 -17 217 27 200 -158 % 26 700
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Årsaken til avviket skyldes i all hovedsak et høyere utbytte fra Ringeriks-Kraft AS enn budsjettert, 

gevinst ved salg av aksjeandeler i RiK til KLP og noe lavere renteutgifter enn budsjettert.  

 

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 september.  

Salget av aksjer i Ringeriks- Kraft AS har bedret likviditetssituasjonen noe og 121 mill. kroner av 

salgssummen er satt på sparekontoer i Sparebank1 Ringerike og Hadeland (111 mill. kroner) og KLP 

(10 mill. kroner).  Årets låneopptak er foreløpig ikke gjennomført, men vurderes gjennomført ved 

behov i forhold til likviditets-situasjonen. Dette for å unngå unødige renteutgifter. Likviditetsanalyser 

viser foreløpig at kontokreditten kan komme i bruk siste del av året. 
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7. Bemanningsutvikling 
Det gjennomføres flere tiltak i 2014 for å tilpasse kommunens utgifter til inntektsnivået. I dette 

arbeidet vil det være fokus på antall årsverk og sikre at organisasjonen holder seg til lover og 

regelverk i dette omstillingsarbeidet.  

Årsrapporten til Ringerike kommune viser at antall årsverk ble redusert i 2013 fra 1858 ved 

inngangen av året til 1854 ved utgangen av året. Antall ansatte ble redusert i samme periode fra 

2526 til 2254.  

Status så langt i 2014 ser slik ut: 

 
 

Tabellen viser en nedgang hittil i år på 83 årsverk ved utlønning i oktober. Samtidig er antall ansatte 

redusert med kun en, noe som antyder at flere ansatte har deltidsstillinger nå enn ved starten av 

året.  

01.01.2014 var antall ansatte med deltidsstilling 1211 som tilsvarer 54 % av totalt antall ansatte.  I 

september 2014 var antallet 1309 som tilsvarer 58 % av totalt antall ansatte. 

Dato: 01.01.2014 12.07.2014 12.10.2014

Antall årsverk 1854 1809 1771

Antall ansatte 2254 2317 2253
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Behandling av høringsuttalelser til Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018  

 

Forslag til vedtak: 
 

Høringsuttalelser til Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 tas til orientering. 

 

Innledning / bakgrunn 
 Formannskapet behandlet Budsjett for 2015 og Handlingsprogram for 2015-2018 i møte 21. 

oktober 2014. 

I tråd med formannskapets vedtak ble forslag til Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-

2018 samt Betalingsregulativ for 2015 lagt ut til offentlig høring i perioden 22. oktober til 4. 

november 2014. 

 

Beskrivelse av saken 
 Det er mottatt 32 høringsuttalelser ved fristen utløp. 

 

Rådmannen ønsker å trekke fram noen av hovedtrekkene i de mottatte høringsuttalelsene. 

 

Nesten alle uttalelsene beklager en reduksjon i tilbudet, og er opptatt av konsekvensene for 

kvaliteten i tjenestene dette vil ha. Av uttalelsene kommer 19 fra barnehager og skoler. 

 

Hovedtrekkene fra barnehagene er bekymring for sikkerheten og kvaliteten i tjenesten med 

ytterligere reduksjon av rammene til de kommunale barnehagene. 

 

For skolene er det bekymring for at redusert lærertetthet vil gå ut over kvalitet og mulighet 

for tilpasset opplæring, samt at flere av uttalelsene er i mot nedleggelse av Vegård og 

Hønefoss skole. 

 

Innenfor Helse og omsorg er det flere uttalelser som er negative til økningen i egenandelen 

for matombringing av kald mat. 

 

 

 

 

 



 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen tar til orientering de høringsuttalelser som er kommet inn, og legger de fram 

som en del av beslutningsgrunnlaget for Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018.  

 

Vedlegg 
Samledokument høringsuttalelser. 

 

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, 06.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Ringerike Venstres høringsuttalelse til handlingsplan og budsjett 2015-2018 

Dette er et ambisiøst, dristig og fremtidsrettet budsjettforslag.  

Budsjettforslaget er et klart og tydelig svar på hvilke endringer som er nødvendige for å 
møte tidligere politiske vedtak og føringer. De siste års budsjetter har vært langt mindre 
ambisiøse, men ethvert årsregnskap har resultert i betydelig negative avvik. Denne gang 
har vi tro på at rådmannen har lagt frem et budsjettforslag som i hovedsak er 
gjennomførbart Her er fokus på full satsing på fremtiden, på vekst og utvikling og bedre 
tider. Spøsmålet som reiser seg er vel om man makter å gå så fort frem uten å øke 
inntektene ytterligere. 

Det vil nå det kreves ekstraordinær handlekraft og god ledelse fra rådmannens side – og 
mot til å ta ev.upopulære beslutninger både av rådmann og politikere ,- både innover i 
organisasjonen og i møte med innbyggere og deres representanter.  

Ringerike Venstre har følgende betraktninger: 

  

1. Robek. At Ringerike skal ut av Robek i 2015 er vi enig i. At så skjer setter kommunen i stand til 
å være  i  nødvendig  forkant av forventet befolkningsvekst i årene fremover.  
Ny vei og bane er en forutsetting for økt tilflytting, men ikke alene avgjørende for valg av nytt 
bosted. Byen/stedet må være attraktivt, folk må få lyst til å flytte hit! Boliger, barnehager og 
gode skoler og infrastruktur er definitivt essensielt, men utvikling og forskjønnelse av byen 
generelt er alfa omega. Hønefoss har alle innbyggere i Ringerike et forhold til, aller mest de som 
bor i den og i de nærmeste tettsteder. Store investeringer er en betingelse for ønsket vekst, og 
må i stor grad realiseres i inneværende periode. Ringerike Venstre støtter i hovedsak 
investeringsbudsjettet.  

2. Driftsbudsjett. At nødvendige innsparinger først og fremst skal oppnås gjennom 
produktivitetsfremmende  tiltak i alle ledd i organisasjonen viser rådmannens sterke  tiltro til 
egen organisasjon. Dette er et positivt signal og gir oss tro på at den ønskede effekt er mulig å 
oppnå. Det er naturlig at en kommune med Ringerikes økonomiske utfordringer holder seg på et 
lovpålagt tjenestenivå inntil økonomien bedrer seg samt at avgifter gjenspeiler de faktiske 
kostnader. Vi er glad for å lese at de aller mest sårbare grupper, spesielt utsatte barn skjermes i 
størst mulig grad. 

3. Ringerike Venstre ønsker at ressurser avsettes til følgende formål: 
 
- Ringerike kommune må følge opp  Energi- og klimaplanen som ble vedtatt 02.12.2010 
 
- Det må satses i langt større grad avsettes romslige rammetilskudd til de frivillige   
organisasjoner. Bidragene fra kommune har vært tynne de senere år. Innsatsen fra denne 
sektoren skaper bolyst, trivsel og glede, begrenser ensomhet og uttrygghet. Frivilligheten skaper 
sosiale og aktive felles arenaer og bidrar til folkehelsen for alle grupper. I en trang 
budsjettperiode vil økte rammetilskudd til frivilligheten være særdeles viktig og indirekte også 
være en god økonomsk investering. 
 
- Økt satsing på folkehelse og miljø på prioriterte områder. Gang-sykkelveier må prioriteres, i 
første omgang spesielt gjennom sentrum nord-syd og mellom sentrum av Hønefoss og de 
nærliggende tettsteder det bussforbindelse er elendig og det kan forventes ytterligere vekst og 
der gående/syklende er spesielt utsatt i trafikken. Nærliggende eksempler er strekningen 
Hønefoss-Ask-Tyristrand, til Veien/Veienmoen. I sentrum av Hønefoss må sykkelvei aksen nord-
syd prioriteres og realiseres raskt fra øverst i Hønengata til Hvervenmoen. Her er potensialet for 
bruk av sykkel i hverdagen stort. I denne forbindelse påpekes at nøløsninger som avsatt smalt 
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sykkelfelt (som i Hønengata) må unngås som fremtidige løsninger, det er trafikkfarlig og fremmer 
i liten grad økt sykkelbruk. I det minste bør sykkelfeltet forsterkes ved farget asfalt som gjør 
bilistene mer oppmerksomme og øker følelsen av trygghet for syklistene. 
Kommunen må søke de økonomiske bidrag som tilbys, noe som ikke ble gjort ved forrige korsvei. 
Det vises forøvrig til veivesenets rapport «Tilstandsutvikling av hovedsykkelveinettet i Hønefoss». 
 
- Kulturminnevern/bygningsvern. Mangel på tilstrekkelig kartlegging og registrering av 
kulturminner fra kommunens side er bekymringsfullt. Med den byutvikling vi står overfor er det 
særlig urovekkende.  
Det ble ikke søkt de midler som var tilgjengelige fra via fylkeskommunen i 2014 og og heller ikke 
bedt om utvidet faglig støtte fra fylkeskommunen. Vi forutsetter at dette blir gjort i 2015. 
 
- Valgmuligheter og alternative barnehage og skole. Vi har -og får enda bedre gode offentige 
skoler i Ringerike/Hønefoss. Vi har gode barnehager, både kommunale og private. Barnehager 
med alternativ pedokikk har vi ikke og av skoler har vi kun én (Steinerskolen). Ringerike Venstre 
er positive til etablering av anerkjente alternativer til både barnehager og skoler. Det øker 
foreldres valgmuligheter, fremmer foreldre- og skolesamarbeidet og kan være en magnet for en 
del tilflyttere som ønsker mulighet for valg. Vi må ta innover oss at potesielle nye innbyggere i 
stor grad vil komme fra Oslo/Asker/Bærum der slike tilbud eksisterer i stor grad.  
Det er stort engasjement i Ask utvikling som arbeider for, i første omgang for en 
Montessoribarnehage i nærområdet, helst på Stranden tidligere skole. Dette ser vi svært positivt 
på, men innser at kommunens budsjett ikke har rom for en overdragelse langt under markedspris 
nå. Vi ber om at alternativer vurderes nøye, i første omgang muligheten for etablering av en 
Montessori barnehage. Ringerike kommune har behov for barnehageplasser, dugnadsånden på Ask 
er formidabel og langt flere barn enn de som bor der kan tas inn. Kommunen bes vurdere eget 
behovet opp mot alternative løsninger.  Ett alternativ er rimelig utleie av lokaler til barnehagen i 
en begrenset tid, avtale med en eventuell kjøper av tomt/skole om avsetting av lokaler. Vi 
mener flere steiner må snus i denne sammenheng! 
 
- Det må legges til rette for næringsutvikling uten klima- og miljødeleggelser., spesielt når 
det gjelder uttak av ikkefornybare ressurser.  

4. Ringerike kommunes omdømme. Det er ennå noen år igjen før bane/vei og nødvendig annen 
infrastruktur er på plass, den betydelige økningen av innbygger tallet ventes først når spaden er 
satt i jorden og arbeidet er igangsatt. Det er derfor investeringer og produktivitetsøkning i stor 
grad må skje i denne budsjettperiode - før markedsføring av vår region kan skje for alvor. 
Omdømmebygging er avgjørende. Få flytter til en kommune med barberte kommunale tjenester, 
mangel på miljøtiltak, barnehageplasser og en by uten umiddelbar nærhet til våre naturressurser 
(elv, vann, park,skog)som er et av våre største aktivum. Det bør utvikles en plan for 
omdømmebygging i budsjettperioden 2015 - 2018. 

5. Ringerike Venstre vil ikke under enhver omstendighet motsette seg en økt eiendomskatt på 
boliger med 1promille som en midlertidig ordning.  

Ringerike Venstres lokallag 

ved Marianne Wethal 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1 Forord

Betalingsreglement et fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter, og vedtas av
kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for det enkelte år.

Dersom det vedtas endringer i Betalingsreglementet i løpet av året vil satsene bli
innarbeide t i dette dokumentet .

For å orientere om eventuelle endringer vises også satse ne for 2014 i tabellene .

Betalingsreglement med satser kun for 2015 er tilgjengelig på kommunens nettside
www.ringerike.kommune.no / prisliste .

Renovasjon utføres av Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, som er et
interkommunalt aksjeselskap eid av Ringerike, Hole samt kommunene Gran, Lunner og
Jevnaker i Oppland fylke. Gebyrene for privathusholdninger , hytter og næringsdrivende
fremkommer på selskapets hjemmeside www.hra.no .

Prisjusteringer er gjort ut fra følgende:
• Lønnsvekst på 3.3 %
• Sammenligning med nabokommuner
• Statlige satser
• Selvkostprinsippet

Har du spørsmål angående betalingsregulativet, ta kontakt med
Serv icetorget , tlf. 32 11 77 23 eller e-post servicetorget@ringerike.kommune.no ,
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2 Barnehager
Ringerike kommune følger den til enhver tid gjeldende statlige makspris for barnehager.
Satsene vil kunne bli endret fra årsskiftet og/eller i løpet av året, i tråd med de statlige
føringene.

Pris pr måned i 11 måneder pr år:

Plass - størrelse i % 2014 2 015

100 2 405, - 2 580, -

80 2 116, - 2 270, -

70 1 852, - 1 980, -

60 1 587, - 1 700, -

50 1 323, - 1 410, -

40 1 058, - 1 130, -

For deltidsplasser inkluderer betalingssatsen et administrasjonsgebyr på 10 %.

Fra og med høsten 2015 tilby r barnehagene 100% eller 50% plass til nye søkere .

Ved permisjon fra hele eller deler av barnehageplassen, gis redusert pris tilsvarende den
delen av plassen som kan benyttes av andre barn i permisjonstiden.

Søskenmoderasjonen er 30 % for barn nr . 2 og 50 % for barn nr . 3 og flere.
Dersom søsknene har ulik e plasstilbud, skal det betales full pris for den dyreste plassen.
Søskenmoderasjonen skal gjelde uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager
med ulike eiere.

Betaling for kost kommer i tillegg til t illegg ordinær betaling for plass . Kostprisen er ikke
lik i alle barnehager, den varierer fra kr. 200, - til kr. 250, - for 100% plass.
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3 Skolefritidsordning og ferietilbud

3.1 Skolefritidsordning (SFO)

Sats pr måned i 10 måneder pr år:

Plasstørrelse 2014 2015
Hel plass – 5 dager pr uke 2 647, - 2 730, -

4 dager pr uke 2 329, - 2 430, -

3 dager pr uke 1 747, - 1 820, -

Halv plass – 2/3 dager pr uke 1 455, - 1 520, -

2 dager pr uke 1 164, - 1 210, -

Morgentilbud SFO 592, - 620, -

Kjøp av ekstra dag(er) 150, - 155, -

Prisene er justert i forhold til en lønnsvekst på 3,3%.

For deltidsplasser inkluderer betalingssatsen et administrasjonsge byr på 10 %.

Kostpenger fastsettes lokalt ved den enkelte skole (vedtektenes § 7).

Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr . 2 og 50 % for søsken nr . 3 eller flere. Dersom
søsken har ulik plass -størrelse , skal det betales full pris for den dyreste plassen.

Det er ingen kobling mellom SFO og barnehager når det gjelder betaling eller
moderasjon.

3.2 Aktiv ferie

2014 2015
Sats pr uke 1 000, - 1 000, -

Prisene er justert i forhold til en lønnsvekst på 3,3%.
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4 Kultur

4.1 Bibliotek

4.1.1 Overdagsbetaling
2014 2015

1. purring 33, - 35, -

2. purring 99, - 100, -

3. purring 143, - Erstatnings -
krav

Prisene er justert i forhold til en lønnsvekst på 3,3%.

4.1.2 Kopiering og utskrifter
Prisene gjelder også Servicetorget.
Kopiering 2014 2015
A4 svart /hvit 3, - 3, -
A4 farge 10, - 10, -
A3 svart/hvit 5, - 5, -
A3 farge 20, - 20, -
Kopiering og «rett kopi»
A4 svart /hvit 6, - 6, -
A4 farge 13, - 13, -
A3 svart/hvit 8, - 8, -
A3 farge 23, - 23, -
Utskrift
A4 svart/hvit 3, - 3, -

4.2 Kulturskole
2014 2015

Kontingent, pr halvår 1 590, - 1 640, -

Kontingent bilde inkl . materiell, pr halvår 1 914, - 1 970, -

Tilleggs -kontingent samspillgruppe, pr halvår 655, - 675, -

Refusjonssatser, tjenester pr time

Organisasjoner, barn 467, - 480, -

Organisasjoner, voksne 545, - 560, -

Prisene er justert i forhold til en lønnsvekst på 3,3%.

Søskenmoderasjon
1. Søskenmoderasjon gjelder kun søsken
2. Søsken nr . 2 får 30% rabatt
3. Søsken nr. 3, 4, 5 osv. får 50% rabatt
4. Det gis ikke rabatt når samme elev har flere tilbud

Familier kan søke friplass dersom man har en husstandsinntekt på under 3G

Voksne elever
1. Voksne elever betaler 150% av ordinær kontingent. (Kontingent x 1,5)
2. Voksne elever får ikke søskenmoderasjon.
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4.3 Hall -leie
Leiepris pr time 2014 2015

Tyristrandhallen – leie håndballbanen 374, - 385, -

Ringerikshallen
Stor hall 374, - 385, -

Kamprom 105, - 110, -

Skytebane 148, - 150, -

Løpebane 148, - 150, -

Squash 93, - 95, -

Prisene er justert i forhold til en lønnsvekst på 3,3%.
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5 Pleie - og omsorgstjenester , vaksinasjoner

Betaling for pleie - og omsorgstjenester er fastsatt iht . Lov om kommunale helse - og
omsorgstjenester med tilhørende Forskrift om egenandel for kommunale helse - og
omsorgstjenester , samt dette reglement vedtatt av kommunestyret i Ringerike
kommune.

Grunnlag for fas tsetting av betalingsevne (maksbeløp, se tabell), er husstandens
samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag for ektefelle/samboer og eventuelle barn
under 18 år, ved siste avlagte ligning.

Hjemmebaserte tjenester
Kommunens selvkostpris for hjemmebaser te tjenester er for 2015 beregnet til kr 365 ,- pr
time.

Husstander med inntekt under 2G betaler imidlertid kun kr 186, - pr. måned, uansett
hvor mange timer som mottas. Andre betaler selvkost for hver time hjelp som mottas,
men likevel aldri mer pr. måned enn maksbeløpet (se tabell nedenfor). Maksbeløp å
betale i forhold til inntekt fremkommer i eget vedtak fra Tjenestetild elingskontoret , og
revideres en gang pr. år.

I husstander med ektepar/samboer e hvor hjelp kun blir gitt til en av disse, legges begge
ektefellers inntekt til grunn.

Omsorgslønn regnes ikke som inntekt.

Fra og med 2015 er grunnlaget for betaling endret fra 5 til 3 inntektsnivåer. De nye
nivåene er

1. Inntil 2G
2. 2G – 4G
3. Over 4G

Endringen er i tråd med hva sammenlignbare kommuner praktiserer. Satsene er nå på
nivå med våre nabokommuner.

Matpriser
Prisene for mat fra Ringerikskjøkken har vært uendret i peri oden 2012 – 2014. I budsjett
2015 er det lagt inn en økning på porsjonsprisen på mat både til hjemmeboende og for
salg fra Servicesentrene, og prisene er tilnærmet like det våre nabokommuner har.

Det er anledning til å søke kommunen om redusert betaling p å grunn av dårlig
økonomi , forsørgeransvar, store nødvendige utgifter for eksempel i forbindelse med
funksjonshemming, sykdom eller andre grunner. En slik søknad må være skriftlig, og
dokumentasjon på utgifter/inntekter må følge vedlagt. Søknaden vil bli vurdert i hht. Lov
om kommunale helse - og omsorgstjenester .

Søknaden sendes til Ring erike kommune v/Tjenestetildelingskontoret .

Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør pr. 1.5.2013 kr 85.245
Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør pr. 1.5.2014 kr 88.370 (endring 3,7 %)
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5.1 Egenandeler for pleie - og omsorgstjenester

Nr. Tekst 2014 2015

1 Hjemmetjenester kr kr

1.1 Maks å betale ved inntekt under 2G * 180 pr mnd 186 pr mnd

1.2 Maks å betale ved inntekt 2 – 3 G 727 pr mnd 1 764 pr mnd

1.3 Maks å betale ved inntekt 3 – 4 G 1 374 pr mnd 1 76 4 pr mnd

1.4 Maks å betale ved inntekt 4 – 5 G 2 050 pr mnd 2 839 pr mnd

1.5 Maks å betale ved inntekt over 5 G 2 738 pr mnd 2 839 pr mnd

2 Hjemmesykepleie

2.1 Hjemmesykepleie 0 0

3 Matombringing

3.1 Tilkjørt kald mat pr porsjon 55 80

3.2 Middag i servicesentrene, inkl dessert

3.3 Middag i servicesentrene, pr porsjon 70 90

3.4 Middag i servicesentrene, liten porsjon 55 75

3.5 Dessert/suppe 15 20

4 Oppholdsbetaling institusjon

4.1 Korttidsopphold i institusjon * 142 pr døgn 147 pr døgn

4.2 Dagopphold i institusjon * 74 pr dag 77 pr dag

5 Trygghetsalarm

5.1 Leie av trygghetsalarm pr måned for
brukere med inntekt under 2 G 215 pr mnd 223 pr mnd

5.2 Leie av trygghetsalarm pr måned for
brukere med inntekt lik eller over 2 G 263 pr mnd 273 pr mnd

6 Salg fra Servicekontoret

6.1 Salg krykker uten pigger 300
6.2 Salg av krykker med pigger 400
6.3 Gummiknotter til krykker 50

*) Fribeløp og egenandeler med hjemmel i Forskrift om egenandel for kommunale helse - og omsorgstjenester

Priser justeres i budsjettsaken hvert år.

5.2 Kostnader ved å bo i bemannet omsorgsbolig og i
kommunens sykehjem

Omsorgsboliger med bemanning
I disse boligene dekker leietaker selv husleie og betaler egenandel for omsorgstjenestene
i forhold til de til enhver tid gjeldende priser for praktisk bistand. I tillegg dekker
leietaker alle personlige utgifter som når vedkommende bodde i ordinært hus/leilighet.

Sykehjem
Her krever kommunen 75 % av alle inntekter opp til folketrygdens grunnbeløp (1G) og
85 % av alle netto inntekter ut over 1G, minus et fribeløp på kr . 7.500, - / år. Med
inntekter menes trygdeytelser og alle andre netto inntekter som renteutbytte,
aksjeinntekter og lignende. Kommunen dekker alle utgifter til ma t, medisiner og lignende
for pasienter på sykehjem.
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Langtidsbeboere på sykehjem som, uten selv å ville det, legges på dobbeltrom, får
redusert egenandel gjennom at det tilstås et fribeløp på kr 36 200.

5.3 Vaksiner
2014 2015

Konsultasjon, voksen 200, - 200, -

Påfyll av vaksine, voksen 150, - 150, -

Konsultasjon, barn 150, - 150, -

Påfyll av vaksine, barn 100, - 100, -

Ved gruppe på 3 eller flere (familierabatt), pr person

Konsultasjon 150, - 150, -

Påfyll av vaksine 100, - 100, -

Utstyrskostnad pr vaksine 40, - 40, -

Utstedelse av duplikat vaksinasjonskort 80, - 80, -

Vaksiner selges til markedspris
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6 Kommunalteknisk drift

6.1 Vann og kloakk
2014 2015

Tilknytningsavgifter
Tilknytningsavgift enebolig (EB vann og kloakk) 18 000, - 18 000, -

Bare vann (50% av 1 EB) 9 000, - 9 000, -

Bare kloakk (60% av 1 EB) 10 800, - 10 800, -

Vannavgift pr m³ 17, - 19, -

Kloakkavgift pr m³ 28, - 29, -

Andre gebyrer
Purregebyr for ikke returnert avlesningskort fra og med
1. purring

200, - 200, -

Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler klokken
07:00 -15:00

450, - 450, -

Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler etter kl.
15:00

650, - 650, -

Påkoblingsgebyr ved avstengt vannledning 620, - 620, -
Gebyr rørleggeranmeldelse 400, - 400, -

Septik
Septik rensekostnad pr. m³ 360, - 370 ,-

Fett, trefiber m.m. pr m³ 360, - 3 7 0, -

Tette septiktanker pr m³ 110, - 113 ,-

Gråvannstanker pr m³ 123, - 12 7 ,-

Transport *
Transport septik inntil 3m³ 790, - 7 0 0, -

Transport septik pr m3 over 3m³ 196, - 181 ,-

Septik/fett fra andre kommuner pr m³ 387, - 387, -

Prisene er oppgitt ekskl. merverdiavgift
Prisene er justert i forhold til en lønnsvekst på 3,3%.
*Prisene er satt av underleverandør.

6.2 Gravemeldinger , kontroll og skilt -/varslingsplaner
2014 2015

Gravemelding klasse A 1 300, - 1 600, -

Gravemelding klasse B, C og D 1 800, - 2 000, -

Godkjenning av varslingsplan 800, - 1 000, -

Utsetting og oppfølging av skiltplan 2 800, - 3 000, -

Utarbeidelse av varslingsplan i Geomatikk – graveportalen 800, - 1 000, -

Utvidet gravesøknad - frist 500, - 700, -

Lokal godkjenning 2 500, - 3 000, -
Prisene er oppgitt ekskl. merverdiavgift
Prisene er justert i forhold til en lønnsvekst på 3,3%.
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6.3 Parkering

Parkering 2014 2015

Parkeringsavgift indre parkeringssone pr time 20, - 20, -

Parkering ytre parkeringssone pr time 17, - 18, -

Døgnpris ytre parkeringssone 30, - 40, -
Prisene er oppgitt inkl. merverdiavgift

6.4 Torg -avgift m.v.
2014 2015

Torgplass årsavgift 4 x 4m 3 500 ,- 4 000, -

Tilfeldig torgplass pr dag 4 x 4m 300, - 350, -

Tilfeldig handel pr dag 6 m² 300, - 350, -

Strømtilkobling pr dag 150, - 200, -
Prisene er oppgitt inkl. merverdiavgift

7 Eiendomsskatt

Promillesats 2014 2015

Bolig - og fritidseiendom 3 ‰ 3 ‰

Næringseiendom og bruk/verker 5 ‰ 5 ‰
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8 Brann - og redning stjenesten

8.1 Feiing og tilsyn

Feie - og tilsynsavgift: 2014 2015

Feie- og tilsynsavgift, pr pipeløp 444, - 444, -

Andre tjenester fra feiervesenet: 2014 2015

Feiing av fyrkjele i boligenhet, pr. time 650 ,-

Feiing av større fyringsanlegg, pr. time 650 ,-

Kamerakontroll av skorstein pr. time 650 ,-

Hyttefeiing, pr time 650 ,-

Feiing av etasjeovn/vedovn, pr. time 650 ,-

Røyktesting av skorstein pr. time 650 ,-

Fresing av skorstein, pr. time 1000, -

8.2 Undervisning og andre tjenester
2014 2015

Kurs i varme arbeider (inkl. sertifikatavgift) 1500, - 1500, -
Kurs for brannvernleder, 2 dager 1 950 ,-
Håndslokker til øvelse, pulver/skum 250, - 250, -
Håndslokker til øvelse, CO2 500. - 500. -
Ansatt/mannskap dagtid hverdager (kl 08.00 -16.00)
pr time

790, - 81 0, -

Tillegg for mannskap, kveld, natt og helg 270, - 290, -
Bruk av mannskapsbil pr. time ** 1650, - 1790, -
Tankbil m/sjåfør (fylling av vann) ** 1250, - 1250, -
Stigebil m/sjåfør ** 1790, -
Båt eller UTV pr. time 3 1450, - 1450, -
Elektrisk lensepumpe m/slange pr døgn 500, - 600, -
Utleie liten bensindrevet pumpe pr døgn (Sanmit o.l.) 750, - 750, -
Utleie motorsprøyte pr. døgn 1000, - 1000, -
Utleie slanger pr. døgn pr. stk. (25 m) 50, - 50, -
Lenser, pr. meter 350, -
Armatur pr. del (stender, strålerør, o.l.) 50, - 50, -
Oljeabsorberende bark, pr. sekk 350, - 350, -
Absorberingsmiddel (40l, 20 kg) 400, - 400, -
Avgift for unødig utrykning (pr. stk.) utover 3 pr. år 4500, - 4500, -

**) Timepris inkl udert fører. Det faktureres minimum 2 timer.

Alle avgifter er ekskl. merverdiavgift. Undervisning er uten mva.
Prisene er justert i forhold til en lønnsvekst på 3,3%.
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9 Eiendomsforvaltning

9.1 Leie av lokaler
Lokaler pr time 2014 2015

Politiske partiers virksomhet 0, - 0, -

Virksomhet inn under lov om voksenopplæring 0, - 0, -

Virksomhet rettet mot barn under 16 år 0, - 0, -

Arrangement i institusjonens ordinære drift 0, - 0, -

Møtelokaler 130, - 1 5 0 ,-

Gymnastikksal 260, - 30 0, -

Gymnastikksal m/garderobe 300, - 35 0, -

Garderober 260, - 30 0, -

Leie av spesialrom/ undervisningslokaler 435, - 45 0, -

Fra kl. 16 til kl. 21 betales vask og tilsyn i tillegg til leieprisene. For bruk etter kl. 21
avtales pris basert på kostnadsdekning.

Ved større arrangementer , overnatting , bruk av spesialrom eller næringsvirksomhet
avta les pris basert på kostnadsdekning.

9.2 Tilsyn og renhold.

2014 201 5

Tilsyn pr time 400, - 400, -

Renhold pr time 400, - 400, -

Vedlikehold pr time 430, -

Prisene er justert i forhold til en lønnsvekst på 3,3%.
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10 Miljø - og arealforvaltning
Prisene er endret ut fra selvkostprinsippet. I Handlingsplan 2015 -2018, budsjett 2015
står detaljert informasjon om selvkostprinsippet (Pkt 3.6.1.2 Selvkost, s. 49)

10.1 Saksbehandling , tilsyn og kontroll av utslippssaker

Gebyrene er gitt med hjemmel i Forskrift om begre nsning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 16 og Plan- og bygningsloven § 33 -1.

Timesats
I saker der gebyr beregnes etter medgått tid , settes timesatsen til kr 950, -

Søknader om utslippstillatelse for små avløpsanlegg
2014 2015

Ved søknad om ny utslippstillatelse etter § 12 og § 13 i
Forurensningsforskriften:
for anlegg � 15 PE 5 500, - 6 600, -
for anlegg fra 15 - � 50 PE 11 110, - 13 500, -
for anlegg fra 50 - � 2 000 PE 24 000, - 37 000, -
Ved søknad om mindre endring i utslippstillatelsen
for anlegg � 15 PE 1 430, - 1 800, -
for anlegg fra 15 - � 50 PE 2 750, - 3 300, -
for anlegg fra 50 - � 2 000 PE 5 500 ,- 6 600, -
For tillatelse etter § 20 -1 i plan - og bygningsloven til
etablering av anlegg med konstruksjoner under bakkenivå:
for anlegg � 15 PE 2 970, - 3 600, -
for anlegg fra 15 - � 50 PE 5 500, - 6 600, -
for anlegg fra 50 - � 2 000 PE 8 250, - 12 400, -

For tillatelse etter § 20 -1 i plan - og bygningsloven til etablering av anlegg med bygg eller
konstruksjoner over bakkenivå tas gebyrer i henhold til gebyrregulativ for
byggesaksbehandling.

Gir kommunen utslippstillatelse eller endrer utslippstillatelsen uten at det foreligger
søknad tas samme gebyrer som ved behandling av søknad.

Dispensasjon
Behandling av dispensasjoner (pbl § 19) fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan,
bebyggelsesplan , plan - og bygningslov mm

2014 2015

Behandling av dispensasjon 6 160, - 8 800. -

Ulovlig utslipp
For merarbeid i saker der utslipp er etablert i strid med bestemmelser i forskrift om
utslipp fra mindre avløpsanlegg eller arbeid er påbegynt i strid med plan - og
bygningsloven § 20 -1 tas vanlig gebyr med 100 % påslag, likevel minst kr 27 800. - (23
100, - i 2014 )
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Lokal godkjenning
Søknad om lokal godkjenning etter pbl § 22 -3 og byggesaksforskriftens § 9- 1 for foretak
som ikk e har sent ra l godkjenn ing for de klasser , fun ksj oner og fagområ der det søkes om .

2014 2015

Første gan g det søkes om lokal godkjenn ing uan set t anta ll
klasser, fun ksj oner og fagom råder

3 080 ,- 4 400, -

Derso m det fore li gger sent ral godkj enn ing ell er når det kan
vises t il t idli gere lokal godkj enn ing i Ringer ike kommun e

0, - 0, -

Ansvarsrett
For behandling av søknad om ansvarsrett etter byggesaksforskriftens § 6-8 og § 9-2
(selvbygger ) ell er § 9-1 ( for fore tak) sam t pb l § 23, tas fo r hvert enke lt fore tak .

2014 2015

Behandling av søknad pr foretak 1 540, - 2 200, -

Manglende ferdigattest
For merarbeid i for bind else m ed ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrøre nde
et t il t ak som er tat t i bruk ut en midler t idig brukst ill atelse ell er fer digatt est , tas inntil
kr 2 500. -

Kontroll
Ved gjennomføring av uli k e k ontrolltiltak , ( som f.eks. befar ing , gj enn omg ang av
drift sinst ruks, gj enn omg ang av int erne drift srut iner etc.) i for bindelse med me rk nader
ell er ulov li ghetsopp følging , tas et eng ang sgebyr.
Gebyret fas tsett es i hvert enke lt t il fe lle ett er medgåtte timer, men minst 2 timer.

Tilsyn og k artlegging av små avløpsanlegg
Med forbehold om politisk godkjenning tas gebyr for strategisk tilsyn på avløpsanlegg
som flatt årlig gebyr på kr 555 .- .
Gebyret faktureres samtidig med feiergebyret.

Anleggseiere som har blitt belastet med tilsynsgebyr i 2012, 2013 eller 2014 vil få
mot regnet et tilsvarende beløp, slik at de ikke betaler «dobbelt» gebyr.

I tilfelle det ikke blir vedtatt årlig gebyr, gjelder følgende:
Ved or dinær t t il syn av eksistere nde av løpsan legg tas et engang sgebyr.

For enkelt tilsyn i for b i nd el se m ed ka r t legg ing
2014 2015

for anlegg � 15 PE 1 155, - 2 000, -
for anlegg fra 15 - � 50 PE 2 310, - 4 000, -
for anlegg fra 50 - � 2 000 PE 4 620, - 8 000, -

Tilsyn på oljeutskillere
Med forbehold om politisk godkjenning tas tilsynsgebyr på oljeutskillere som flatt årlig
gebyr. Beløp vil bli fastsatt i egen sak.

Utslippstillatelse for oljeutskiller
Ved søknad om ny utslippstillatelse for oljeutskiller tas et engangsgebyr på kr 5 000. -
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Behandling av tiltaks planer ved opprydning i foruren set grunn
Geby re t ved behand li ng av saker t il knytt et opp rydn ing i for urenset grun n vil bli belastet
ut ifr a t idsb ruk en ved sak sbehandli ng.

Geby rer og kostnad er fr a and re , også der hv or kommun en må innh ente eksterne
utta lelser , komm er i t ill egg.

Diverse
For behand li ng av klage over t idli gere vedtak, beta les ikke nytt geby r.
For av sl ag sv edtak tas et gebyr t il svarende 75 % av norm alt geby r, li kevel m inst
kr 9 300. - (7 700 .- i 2014).
Derso m søknad en ell er m eldingen trekk es før den er tatt opp t i l behand li ng, tas det ikke
geby r. Er søknad en und er behand li ng når den t rekk es, tas det gebyr etter medgåtte
timer, men ikke over 50 % av nor ma lt geby r.

Hvis t il t aket er av en sli k art at det ikke om fatt es av de t il t ak som er nevnt und er
geby rre gu lat iv for ut sli ppssaker ta s geby r i henh old t il geby rre gu lat iv for
byggesaksbehand li ng.

10.2 Diverse varsling og kunngjøring
For varsling og kunngjøring etter forskrifter om saksbehandling etter forurensningsloven i
forurensningssaker hvor kommunen ikke er forurensningsmyndighet eller tiltakshaver
kreves geb yr fra tiltakshaver for:

2014 2015
Offentlig kunngjøring 2 000, - 2 200, -
Skriftlig forhåndsvarsling til naboer og andre berørte
organisasjoner o.l.

4 000, - 4 400, -

Annonsekostnader dekkes av tiltakshaver direkte. Saksbehandler kan redusere gebyret
når det er få involverte parter.

Dersom overordnet myndighet ber kommunen om å kunngjøre/varsle saker/tiltak etter
annet lovverk, kreves gebyrer som angitt ovenfor.

10.3 Byggesaksbehandling

1. Hvordan gebyret beregnes
Gebyret beregnes for hvert enkel t bygg/arbeid/enhet. For flere små arbeider på en
eiend om der summ en samm enlagt er und er 50 m ², bere gn es gebyret und er ett .

Geby re t gj elder kommun ens (bygn ing smynd ighetens) behand li ng i for bind else med
t il tak et. Geby rer og kos tnad er fr a and re , også der hv or ko mmun en må innh ente eks terne
utta lelser, sakkyndig bistand etc. , komm er i t ill egg.

Der hvor særs kil t kommun al påv isning el ler oppm åli ng er nødvend ig, komm er gebyr for
dett e i t ill egg .

Gebyr for oppm åli ng og t ing lys ing komm er i t ill egg når gre nseju ster ing ell er deli ng
gj enn om føres. Ved behov for behandling etter jordloven, kan det komme gebyr for dette
i tillegg.
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For arealbere gn ing bruk es i dett e regu lat ivet b r uk sare al bere gn et ett er «Fors kri ft om
tekniske krav t il byggverk» ( ”bygg teknisk for skr ift” ) av 26 .03.10 med ikraftt redelsesdato
1.07.10.

I t ill egg bere gnes bruksareal und er terre ng full t ut , og åpent areal ett er NS 3940 for det
areal som li gger m er enn 1,0 m inn enfor ytt erka nt en av ut kra get takover dekning, f.eks.
car por ter, over dekke de terrasser og li gnende. Men area ler for mu li ge fra mt idige etasj er
for hver 3. m eter, tas ikke m ed.

Ved henv isning t il «Forskri ft om bygg esak» er det nedenfor ang itt ”bygg esaksfors kri ft en”.

2. Søknader
For behand li ng av bygn ingsmessige arbeider i medh old av plan- og bygn ingslovens §§
20-1, bere gn es gebyr ett er sam let areal fo r all e etasj er samt lof t og kj ell er med:

2014 2015
Per påb egynt 50 m² for de første 200 m² * 3 850, - 5 500, -
For de neste arealer, fra 200 m ² * t i l 100 0 m²,
per påb egynte 50 m²

2 310, - 3 300, -

For de neste arealer, fra 1 00 0 m ² t il 2 00 0 m²,
per påb egynte 50 m²

1 540, - 2 200, -

For de neste arealer, fra 2 000 m², tas kr per påb egynte 50 m² 770, - 1 100, -
For lagerhall er ol. tas 50 % av nor malt gebyr

*I 2014 var skillet mellom sats 1 og sats 2 500 m²

Minstepriser ved søknadsbehandling 2014 2015
Minstepris for alle søknader 6 600, - 11 000, -
For tillatelser til 1 ny bruksenhet/boenhet 24.000. -
Tillegg per bruksenhet/boenhet utover den første
bruksenheten/boenheten 12.000, -

Anlegg etter § 20 -1 med fyllinger og masseutt ak

Vo lum re gn es ut o g d et tas gebyr p er påb egynt 1000 m 3 2014 2015

For de første 50 000 m² (per påb egyn t 100 0 m3) 1 540, - 2 200 ,-

li keve l m in st 6 160, - 8 800, -
For de neste mengder, fra 50 000 m³ til 100 000 m³ 1 54 0, - 1 100, -
For mengder over 100 000 m³ 1 54 0, - 110, -

I tilfeller der det er laget reguleringsplan for formålet på forhånd, tas 50 % gebyr .

Veg- , kabel - og ledningsanlegg
- p er påb egynt 100 m 2014 2015

Per påbegynte 100 m for de første 1 000 m 1 540, - 2 200, -
li keve l m in st 6 160, - 8 800, -
Minstepris på stikkledninger inntil 100 m 1 540, - 2 200, -
For de neste lengder mellom 1 000 m og 2 000 m , per
påbegynte 100 m

770, - 1 100, -

For de neste lengder over 2 000 m , per påbegynte 100 m 154, - 220, -
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Deling (§ 20 -1 m. fl.)
2014 2015

For nye tomter 8 800, - 12 000, -
for tilleggsareal inntil 500 (400) m² 2 200, - 3 300, -
for tilleggsareal inntil 1000 m² 4 400, - 6 600, -
for tilleggsareal inntil 5 000 m² 10 000, -
for tilleggsareal inntil 15 000 m² 12 000, -
for tilleggsareal over 15 000 m² 15 000, -

Når flere eiendommer opprettes i samme vedtak, tas fullt gebyr for en av eiendommene
og i tillegg halvt gebyr for hver av de andre eiendommene.

Separat søknad om igangsettingstillatelse etter pbl § 21 -2
2014 2015

For hver igangsettingstillatelse 4 200, - 6 600, -
For eneboliger tas kr 3 300, - for eventuell igangsettingstillatelse nr. 2, 3, 4 osv.

Dispensasjoner (pb l § 19) fr a arealplan, kommun eplan, re gu ler ing splan,
bebygg elsesplan, markaloven, plan- og bygn ing slov og lignende:

2014 2015
Per behandling 6 160, - 8 800, -

Ved små og ukompliserte tiltak som ikke er i 100 m beltet langs vann eller vassdrag,
med areal på inntil 50 m² (70 m²) og der det ikke trengs innhenting av uttalelser( - r)
og/eller politisk behandling, tas halvt gebyr for dispensasjoner nevnt ovenfor, dvs. kr
4 400, - . For terrasser, plattinger, o.l. uten bruksareal, der det ikke trengs innhenting av
uttalelser( - r) og/eller politisk behandling tas for dispensa sjoner nevnt ovenfor kr 2 200, -

Dispensasjoner fra forskrifter til plan - og bygningsloven (pbl § 19) , dispensasjoner fra
vegloven eller fra andre lover:

2014 2015
Per behandling 3 080, - 4 400, -

3. Ansvarsrett
For behand li ng av søkna d om ansvarsre t t ett er bygg esaksfors kr ift ens § 6-8 og § 9- 2
(selvbygger) ell er § 9-1 ( for fore tak) samt pb l § 23, tas for hver enke lt selvbygg er ell er
foretak :

2014 2015
Per søknad 1 540, - 2 200, -

4. Lokal godkjenning
Søknad om lokal godkjenning av foretak etter pbl § 22 -3 og byggesaksforskriftens § 9-1
for foretak som ikke har sentral godkjenning for de klasser, funksjoner og
fagområder det søkes lokal godkjenning for tas det første g ang det søkes om lokal
godkj enn ing uan sett anta ll klasser , funk sjoner og fagom råder :

2014 2015
Per søknad 3 080, - 4 400, -

I tillegg tas gebyr for ansvarsrett.

Dersom det vises til tidligere lokal godkjenning i Ringerike kommune for de klasser,
funksjoner og fagområder det søkes om, tas det ikke gebyr for lokal godkjenning, men
for søknad om ansvarsrett.

Ved søknad etter byggesaksforskriftens § 6-8 og § 9-2 om personlig godkjenning som
selvbygger , tas det ikke gebyr for lokal godkjenning, bare for ansvarsrett.
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5. Søknader som kan forestås av tiltakshaver
For behand li ng av søknad er ett er plan- og bygn ing slovens § 20-2, bere gn es gebyr ett er
sam let areal fo r all e eta sjer samt lof t og kj ell er .

2014 2015
Per påb egynt 50 m² 1 540, - 2 200, -
- li kevel m in st 4 620, - 6 600, -

For t il tak ett er § 3-2 (driftsbygninger i landbruket) er install asjoner inkluder t i gebyre t .
For diverse mindre tiltak tas reduserte gebyrer , se videre i dette reglementet.

Det vises fo r øvrig t il byggesaksforskriftens § 3- 1 (m indre t il t ak på bebygd eiendom) og §
3-2 (a lm inn eli ge dr iftsbygn inger i landb ruk et) og pbl § 20-2 c og § 30 - 5 for alm inn eli ge
bygn ing er , konst ruk sjoner ell er an legg for innt il 2 år.

6. Spesielle saker

Riving av bygninger:

Bygningens størrelse: 2014 2015
inntil 50 m2 1 540, - 2 200, -
mellom 50 m2 og 100 m2 3 080, - 4 400, -
mellom 100 m2 og 500 m2 6 160, - 8 800, -
mellom 500 m2 og 1 000 m2 12 320, - 17 600, -
mellom 1 000 m2 og 5 000 m2 18 480, - 26 400, -
større enn 5 000 m2 24 640, - 35 200, -

Gebyr fo r ansva rsre tt( -er ) for søknad er ett er § 20 -1 e) kommer i tillegg.

Mindre arbeider som tilbygg/påbygg/uthus og lignende/bruksendring inntil 20 m²,
mindre fasadeendring småhus, sanering av radon, skilt og reklamer etter
byggesaksforskriftens § 3-1 d, antenner etter § 3-1 e), innhegninger, avkjørsler til
kommunal vei, attester, bekreftels er og uttalelser

2014 2015
Per behandling 1 540, - 2 200 ,-

For søknadspliktige arbeider med ansvarsrett, kommer gebyr for ansvarsrett/
foretaksgodkjenning i tillegg.

Pipe r , oljet an k er , m ind re søknadspli kt ige anlegg med flytende brensel eller gas s
som ikke inng år i ann en søknad:

2014 2015
Gebyr 1 540, - 2 200, -

For piperehabilitering tas det samme gebyret, men det tas ikke gebyr for ansvarsrett i
tillegg.

Installasjonen i større fyringsanleg g , som ikke inngår i ann en søkna d, for mer enn èn
boenhet eller for mer enn èn landbrukseiendom

2014 2015
Gebyr 6 160, - 8 800, -

Vanli g gebyr fo r ansvarsre t t og eventu ell lokal godkjenn ing av fore tak kommer i tillegg .

Ar b e id er m ed il d st ed som ikke er unnt at t fr a krav et om sak sbehand li ng ett er
bygg esak sfors kr iftens § 4-1 b) 3:

2014 2015
Gebyr inklud er t ansvarsre t t 770, - 1 100, -
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Heis, rullet r app, rullefortau, løfteinnretning o. l
2014 2015

Med m ind re de inngår i nye bygn inger som behand les samt idig
med insta ll asj onen

3 080, - 4 400, -

trappeheis innenfor en boligenhet 1 540, - 2 200, -

Diverse tilta k , blant annet etter pbl § 20 -1 som skilt, reklame, større fasadeendringer,
ventilasjon, murer, leve gger, støys kjermer, antenner, brannalarmanlegg, tennisbaner,
ballbinge r, brygger og li gn end e konst ruk sj oner , sam t basseng , brønn og dam , vå r
behand li ng i forbindelse m ed ann et lovverk, bruk av nabogrunn og bru ksendring som ikke
gir nye bruksenheter tas kr

2014 2015
Pr behanding 4 620, - 6 600, -

Om fatt er bru k sendring også bygn ing sm essig arbeid, tas eget gebyr fo r arbeidene i
t ill egg .

Uteservering
2014 2015

Midler t idig innt il ett års va righet 1 540, - 2 200, -
For leng re va righet . 4 620, - 6 600, -

For behand li ng av revidert sø k nad bere gnes 50 % av nor ma lt geby r.

For m un t li g å av k lar e om et t il tak kre ver søknad, melding ell er ingen behand li ng j fr .
Byggesaksforskr i ft ens § 4-3 og pb l § 20 -3, og for brakkerigg på bygg eplass, tas ikke
geby r.

Sk r i f t li g b ek ref t el se på unntak fr a saksbehandling og kontroll, med henvisning til
saksbehandlingsforskriftens § 4-3 og pbl § 20 -3 eller andre lover/bestemmelser

2014 2015
Gebyr 770, - 1 100, -

Det kan komm e ytt er li gere gebyr hv is det kreves behand li ng av dispensasjon i t ill egg .

For b ehand li n g av k la ge over et t idli gere vedtak, beta les ikke nytt geby r.

Kostnad er for enga sj er ing av sa kk yndig hjelp for spesifiser te ut re dn ing s- og
kont ro ll oppgav er belastes ett er m edgåtte utg ifter pluss 10 % i adm inist rasj onst ill egg.

I av slags v ed t ak ta s et gebyr t il sva rende 75 % av nor ma lt gebyr, li kevel m inst
kr 13 000, - (9 350, - i 2014 ).

Derso m søkn aden t r ekkes før den er tatt opp t il behand li ng, tas det ikke geby r. Er
søknad en und er behand li ng når den t rekk es, tas det et passende geby r, m en ikke over
50 % av nor m alt geby r.

Derso m søk n aden t r ekk es ett er at det er gj or t vedtak i saken og gebyr er beta lt , må
det ved eventu ell t il bak ebetali ng av gebyr send es søknad t i l Mil jø- og arealfor va ltn ing ,
som vurdere r om hele gebyre t ell er deler av det skal t il bak ebetales ell er ikk e.

I saker der arbeid er påbegynt i strid med plan - og bygningslovens b es t emm else r
ell er ut før t i st rid m ed disse, tas for behandling etter plan - og bygningslovens § 20 -1
va nli g saksbehandlings gebyr pluss 100 % påslag, likevel minst kr 22 000, - (15 400, - i
2014 ).
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I sake r der arbeid er påbegynt i strid med plan - og bygningslovens b es t emm else r
ell er ut før t i st r id med disse, tas for behandling av andre tiltak enn etter plan - og
bygningslovens § 20 -1 va nli g saksbehandlings gebyr pluss 100 % påslag, likevel minst kr.
11 000, - (7 700, - i 2014 ).

For merarbeid i for bind else m ed ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrøre nde
et t il t ak som er tat t i bruk ut en midler t idig brukst ill atelse ell er fer digatt est , tas
kr 11 000, - (7 700, - i 2014 ).

10.4 Parkeringsforskrift – Frikjøp
Kommunestyret vedtok 29.10.2009 Forskrift om parkering. Frikjøp settes til kr 130 000
(100 000 i 2014 ) pr parkeringsplass, og vurderes årlig i forbindelse med
budsjettbehandlingen.

10.5 Kart - og oppmålingsarbeider

Med hjemmel i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven).

1. Oppretting av matrikkelenhet
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Areal i m 2 2014 2015
Fra og med Til og med
0 1 500 21 677, - 24 000, -
1 501 3 000 26 737, - 29 000, -
Deretter pr. overskytende daa 575 ,- 600, -

1.2 Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon:
Areal i m 2: 2014 2015
Fra og med Til og med
0 30 2 875 ,- 3 000, -
31 75 4 370 ,- 4 500, -
76 300 7 245 ,- 7 600, -
301 600 10 235 ,- 11 000, -
601 900 13 100 ,- 14 500, -
901 1 200 16 100 ,- 17 500, -
1 201 1 500 18 975 ,- 21 000, -
Deretter pr. overskytende daa 575 ,- 600, -

1.3 Oppretting av anleggseiendom
Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid.

1.4 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
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2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kr 2 000, -
( 1 670 ,- ). I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning.

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar
seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene.

3. Grensejustering
Areal i m 2 2014 2015
Fra og med Til og med

0 150 5 750 ,- 6 250, -
151 300 8 000 ,- 8 800, -
301 500 10 350 ,- 11 500, -

4. Tilleggsareal/ arealoverføring

4.1 Grunneiendom
Ved tilleggsareal/ arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.

Tilleggsareal/ arealoverføring utløser dokumentavgift.

Areal i m 2 2014 2015
Fra og med Til og med

0 250 14 000, - 15 500, -
251 500 18 500, - 20 500, -

Tilleggsareal/arealoverføring pr. nytt påbegynte 500 m² medfører en økning med
kr 600, -

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er
koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

2014 2015
For inntil 2 punkter 5 300, - 6 000, -
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 630, - 700, -

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er
koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

2014 2015
For inntil 2 punkter 8 800, - 9 500, -
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 500, - 1 750, -

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

7. Gebyr for kartforretning over punktfeste
2014 2015

For kartforretning over punktfeste 11 600, - 13 000, -
Hvis det er unødvendig med merking og måling i marka 8 300, - 9 000, -
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8. Gebyr for plassering av bygg
2014 2015

1. gangs utsetting 6 700, - 7 000, -
2. gangs utsetting 3 300, - 3 500, -

Merverdiavgift kommer i tillegg.

9. Gebyr for oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer
For oppmålingsforretninger over sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks - ,
allmenne fritids - og andre allmennyttige formål, betales etter medgått tid, begrenset til
maksimum halvt gebyr etter pkt. 1,3,4,5 og 6.

10. Medgått tid
Gebyr for oppmålingste kniske arbeider og arbeider etter matrikkelloven som ikke kan
beregnes etter foranstående satser, beregnes etter medgått tid.
Pr. time 2014 2015
Feltarbeid 1 200, - 1 250, -
Kontorarbeid 800, - 9 0 0, -

For fradeling av festetomter med målebrev beregnes 4 timer kontorarbeid. Merverdiavgift
kommer i tillegg for de arbeider som ikke er utført som myndighets -oppgave.

11. Megleropplysninger
2014 2015

Standard meglerpakke 1 725, - 1 900, -
Merverdiavgift kommer i tillegg.

12. Seksjonering
2014 2015

Saksbehandling = 3GG 2 580, - 2 580, -
Saksbehandling med befaring = 5GG 4 300, - 4 300, -

Gebyret for seksjonering reguleres av Stortinget, og forholder seg til rettsgebyr (GG).

13. Utstedelse av matrikkelbrev
2014 2015

Matrikkelbrev inntil 10 sider 190 ,- 175, -
Matrikkelbrev over 10 sider 385 ,- 350, -

Disse makssatsene fastsettes av Statens kartverk. (Matrikkelforskrift §16 pkt.4 )
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Kartkopier mm.

2014 2015
Papir A4 21,0 x 29,7 20, - 20, -
Papir A3 29,7 x 42,0 20, - 20, -
Papir A2 42,0 x 59,5 40, - 40, -
Papir A1 59,5 x 84,0 50, - 50, -

“ 61,0 x 76,0 50, - 50, -
“ 70,0 x 90,0 50, - 50, -

Polyesterfilm
A4 40, - 40, -
A3 50, - 50, -
A2 100, - 100, -
A1 120, - 120, -

61,0 x 76,0 120, - 120, -
70,0 x 90,0 140, - 140, -

Utplotting av digitale kart - og plandata:

2014 2015
A4 40, - 40, -
A3 50, - 50, -
A2 100, - 100, -
A1 120, - 120, -

61,0 x 76,0 120, - 120, -
70,0 x 90,0 140, - 140, -

10.6 Planbehandling
1. Beregnings - og faktureringstidspunkt
Gebyr fastsettes ut fra enhver tids gjeldende gebyrregulativ ved politisk 1.
gangsbehandling, eller ved dato for delegert vedtak. Gebyret faktureres når planforslaget
har vært til politisk 1. gangsbehandling, og etter politisk vedtak om oppstart der det er
aktuelt. I saker som avsluttes underveis i pl anprosessen, faktureres gebyret når saken
avsluttes.

2. Gebyrfritak
Det beregnes ikke gebyr for følgende formål:

• Offentlig samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i hovedsak uten bebyggelse
• Grønnstruktur
• Forsvaret
• Landbruks - , natur - og friluftsformål
• Bruk og vern av sjø og vassdrag

Samlet gebyr for planbehandling vil maksimalt kunne beløpe seg til
kr 544 400, - (432 000, - i 2014 ).
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3. Gebyrpliktige plansaker

a) Mindre endring av reguleringsplan (jf. pbl. § 12 -14, 2. ledd)
2014 2015

1 Små/ bagatellmessige endringer (gjelder lokale
forhold, sendes ikke til regionale myndigheter)

15 200, - 16 000, -

2 Mindre endring
(sendes til regionale myndigheter)

39 400, - 41 500, -

3 Små/ bagatellmessige endringer som avsluttes eller
gis negativt vedtak

7 600, - 8 000, -

4 Mindre endring som avsluttes eller gis negativt
vedtak

19 700, - 20 700, -

b) Detaljreguleringer (jf. pbl. § 12 -12)
For detaljreguleringer med politisk oppstart faktureres det et eget oppstartsgebyr.
Videre faktureres gebyr etter politisk 1. gangsbehandling, etter summen av punkt 2-5 i
tabellen nedenfor.

2014 2015
1 Oppstartsgebyr

For detaljreguleringer hvor oppstart behandles
politisk faktureres oppstartsgebyr etter det politiske
vedtaket.

30 000, -

2 Enhetsgebyr for sakstype
Detaljregulering u/ planprogram 82 400, - 86 500, -
Detaljregulering m/ planprogram og KU 164 800, - 173 000, -

3 Arealgebyr for planområde (se pkt. 2)
For planområdets areal inntil 100.000 m 2 betales pr.
m 2

4,50 4,75

4 Arealgebyr for bebyggelse og anlegg
Det beregnes gebyr for areal både over og under
terreng. Parkering under bakken medregnes ikke. Det
beregnes ikke gebyr for den del av nytt areal som
overstiger 100.000 m 2 BRA. Det beregnes ikke gebyr
for den del av eksisterende areal som overstiger
50.000 m 2 BRA.
For ny bebyggelse og anlegg inntil 100.000 m 2 BRA
beregnes for hver m 2 BRA

9,50 9,90

For eksisterende bebyggelse og anlegg inntil 50.000
m 2 BRA beregnes for hver m 2 BRA

6,50 6,90

5 Enhetsgebyr for type reguleringsformål:
For hvert reguleringsformål utover 3 formål beregnes
pr. formål (se pkt. 2)
Det beregnes ikke gebyr for reguleringsformål som er
bestilt av Areal - og byplankontoret.

22 700, - . 23 800, -
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4. Enhetsgebyr for avslag
For plansaker behandlet etter pbl. § 12 -11 der kommunen ikke finner grunn til å fremme
planforslaget, beregnes et enhetsgebyr for avslag .

2014 2015
Gebyr 29 500, - 31 000, -

For plansaker behandlet etter pbl. § 12 -11 der kommunen ikke finner grunn til å fremme
forslaget, men avslaget kreves forelagt kommunestyret, beregnes et enhetsgebyr for
avslag .

2014 2015
Gebyr 39 300, - 41 300, -

5. Enhetsgebyr for avslutning av plansaker etter pbl. § 12 -11:
Bestemmelsene nedenfor i punktene a, b og c gjelder for avslutning av saker, enten etter
skriftlig tilbaketrekking, eller som følge av manglende oppfølging fra forslagsstiller.
Dersom kommunen ikke har mottatt tilbakemelding fra forslagsstiller innen 3 mån eder
etter brev med ønske om tilbakemelding, kan kommunen avslutte saken og sende
faktura.

a) Saker som avsluttes etter kunngjøring av oppstart
2014 2015

Detaljregulering u/ planprogram og uten politisk oppstart 30 300, - 31 800, -
Detaljregulering u/ planprogram men med politisk oppstart 40 600, - 42 600, -
Detaljregulering m/ planprogram og konsekvensutredning 82 400, - 86 500, -

b) Saker som avsluttes etter oversendelse og gjennomgang av planutkast (kun
saksframlegg mangler)

2014 2015
Detaljregulering u/ planprogram , jf. pbl. §12 -12 82 400, - 86 500, -
Detaljregulering m/ planprogram og KU, jf. pbl. §12 -12 164 800, - 173 100, -

c) Avslutning av planforslag, etter 1. gangsbehandling

Ved avslutning av plansaker etter 1. gangsbehandling faktureres 75 % av fullt gebyr.

6. Dispensasjonssaker
2014 2015

For behandling av enkle søknader om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller
reguleringsplan

9 100, - 9 600, -

For behandling av omfattende dispensasjonssaker med
uttalelser fra regionale myndigheter fra kommuneplanens
arealdel, kommunedelplan eller reguleringsplan

18 200, - 19 200, -

7. Justering av gebyrer etter saksbehandlingsmengde
Gebyrer skal i utgangspunktet tilsvare selvkost for arbeidet til og med 1. gangs
behandling. Gebyrer i forbindelse med planbehandling, som gjennomgått over, kan
reduseres eller oppjusteres ut fra saksbehandlingsmengde. Dette gjelder også mindre
endringer av reguleringsplaner.
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Forhold som kan påvirke justering av gebyret er blant annet:
• Grad av kompleksitet og konflikter i planarbeidet.
• Enkle grunneierforhold versus mange parter involvert.
• Hvorvidt eventuelle interessekonflikter er avklart i forkant av pla narbeidet eller

ikke.
• Kvalitet på materiale som oversendes kommunen til de ulike behandlingene.
• Dersom kommunen må bruke ekstra tid på bearbeiding (utover det som er

«vanlig») kan det også tas gebyr for medgått tidsbruk. Timesats er kr. 1090, -

10.7 Landbruk

Konsesjon/konsesjonssaker
2014 2015

For behandling av søknader om konsesjon ved erverv
av fast eiendom - enkle/kurante saker

2 000, - 2 000, -

Der kjøpe - eller leiesum overstiger 2 millioner 3 000, - 3 000, -

Der kjøpe - eller leiesum overstiger 3,5 millioner 5 000, - 5 000, -

I de tilfeller hvor det søkes konsesjon fordi eieren ikke
oppfyller boplikten

Ingen gebyr Ingen
gebyr

Deling/delingssaker
For behandling av søknader om deling etter Jordloven betales kr 2 000, -

Fellingsavgifter til viltfondet, storvilt
2014 2015

Voksen elg 485, - 485, -
Elgkalv 285, - 285, -
Voksen hjort 370, - 370, -
Hjortekalv 210, - 210, -
Rådyr Ingen avgift Ingen avgift
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11 Salgs - og skjenkeavgifter
Alle som innehar en salgs eller skjenkebevilling skal hvert år betale et gebyr til
kommunen, jfr. alkohollovens § 1-7. Gebyret skal beregnes på grunnlag av forventet
omsatt mengde alkoholholdig drikk. Satsene fastsettes i statlige forskrifter. Ringerike
ko mmune følger de til en hvert tid gjeldende maksimalsatser.

Minstegebyr
Minstegebyret for å inneha en salgsbevilling fastsatt til kr. 1.380, - pr. år. Minstegebyret
for å inneha en skjenkebevilling er kr. 4.100, - pr. år.

Gebyret betales etter følgende satser:

11.1 Salg av øl
• 0,18 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med

alkohoinnhold mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol).

11.2 Skjenking av alkoholholdig drikk
• 0,37 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med

alkohoinnhold over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol).
• 1,01 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (alkoholholdig drikk med

alkohoinnhold over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol).
• 3,31 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 (alkoholholdig drikk med

over 22 volumprosent alkohol).

11.3 Ambulerende skjenkebevilling og kunnskapsprøve
Kommunen fastsetter gebyrene for ambulerende skjenkebevilling og kunnskapsprøven.
Her er det satt statlige maksimalsatser .

2014 2015

Skjenking ved ambulerende bevilgning (maks pris kr
290, - )

250, - 290, -

Kunnskapsprøve (maks pris kr 300, - ) 300, - 300, -

Betalingsreglement 2015 Ringerike kommune s. 28



12 Ringerike kirkelige fellesråd

12.1 Begravelse, bisettelse, gravsted, vielse m.v. –

2014 2015

Kommunens innbyggere
Kremasjonsavgift ved bisettelse 0, - 0, -
Kremasjonsavgift for barn under ett år 0, - 0, -
Kistebegravelse 0, - 0, -
Vielse 0, - 0, -
Bruk av sermonisal i Ringerike krematorium 0, - 0, -
Brukt av kirke for de som er medlem av DNK 0, - 0, -
Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 500, - 500, -
Eventuelt akkompagnement til solist 630, - 630, -
Leie av kirke hvor avdøde ikke er medlem av DNK 3 750, - 3 750, -

Utenbys innbyggere
Leie av sermonisal / kirke, inkl kirketjener, vask 3 750, - 3 750, -
Kremasjonsavgift (egenandel med kommunal avtale)
Kremasjonsavgift v/kapasitet 4 800, - 4 800, -
Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 500, - 500, -
Eventuelt akkompagnement til solist 630, - 630, -

Avgift for nedsetting av kiste eller urne, og frakt av urne

Nedsetting
Kiste, kommunens innbyggere 0, - 0, -
Kiste, andre 5 300, - 5 300, -
Urne, kommunens innbyggere 0, - 0, -
Urne, andre 1 300, - 1 300, -

Frakt
Urne, kommunens innbyggere 0, - 0, -
Urne, andre 700, - 700, -

Feste av gravsted

Kommunens innbyggere
Ny, enkel grav. Frigrav i fredningsperioden (normalt 20 år) 0, - 0, -
Festet krav, kr 200 pr år, innkreves forskuddsvis hvert 5. år 1 000, - 1 000, -
Dobbelt grav ved fornyelse av feste, kr 200 pr grav, innkreves
hvert 5. år 2 000, - 2 000, -
Navnet minnelund: leie av gravminne og gravstell i 20 år 6 750, - 6 750, -
Navnet minnelund: tillegg for utenbysboende 4 000, - 4 000, -

Utenbys innbyggere betaler festeavgift fra første år
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12.2 Betaling til kirkelig betjening for kirkelige handlinger utenom
gudstjenester

2014 201 5

Kommunens innbyggere som er medlem av DNK
Organistens medvirkning ved vielse og gravferd 0, - 0, -
Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 500, - 500, -
Eventuelt akkompagnement til solist 630, - 630, -
Kirketjenerens medvirkning ved vigsel og gravferd 0, - 0, -

Utenbys innbyggere/andre trossamfunn
Leie av kirke inkl. kirketjener og vask, ved vigsel 3 750, - 3 750, -
Leie av kirke/sermonisal krematoriet inkl. kirketjener og
vask, gravferd

3 750, - 3 750, -

Organistens medvirkning ved vielse og gravferd 2 000, - 2 000, -
Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 500, - 500, -
Eventuelt akkompagne ment til solist 630, - 630, -

Stell av graver
Inkluderer planting av vår - og sommerplanter og vanning

Årspris 1 150, - 1 150, -
Tillegg for avtale kortere enn 5 år (engangsgebyr) 350, - 350, -
Avtale for stell av grav i 5 år, à kr 1 150, - 5 750, - 5 750, -
Avtale for stell av grav i 10 år, à kr 1 150, - 11 500, - 11 500, -
Avtale for stell av grav i 20 år, à kr 1 150, - 23 000, - 23 000, -

Beløpene innbetales forskuddsvis og er rentebærende.
Høstplanting 250, - 250, -
Krans til jul 250, - 250, -
Stell av grav
(vanning samt planting av vår - og sommerplanter) 1 150, - 1 150, -
Vanning av blomster på gravsted, krever plantekasse 800, - 800, -

Oppsetting / oppretting av gravminne
Oppretting av standard gravminne, minimum 600, - 600, -
Oppretting av større gravminne enn standard faktureres etter
medgått tid
Gjenoppsetting av standard gravminne 600, - 600, -
Gjenoppsetting av standard gravminne med sokkel 900, - 900, -
Oppsetting av større gravminner enn standard faktureres
etter medgått tid

Timepris for kirketjener fastsettes til 420, - 420, -

Timepris for maskin med fører fastsettes til 800, - 800, -
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12.3 Utleie av kirkebygg til ikke -kirkelige handlinger

Konserter og andre arrangementer som arrangeres av menighetsrådet
Fastsettes mellom kirkevergen og det aktuelle menighetsråd. I utgangspunktet skal
minimum fellesrådets faktiske utgifter til lys/varme, renhold, lønn og administrasjon
dekkes.

Konserter og andre arrangement som menighetsrådet ikke arrangerer
Leie tilsvarende 10 -20 % av billettinntektene. Minimumsleie hverdager er kr 3.800, - .
Minimumsleie lørdag/søndag er kr 4.800, -
For påfølgende konserter samme dag er det 50% leie på konsert nr 2.

Samme pris gjelder for leie av kirke til øvelse, som blir avhold en annen dag enn
konsertdagen.

Betalingsreglement 2015 Ringerike kommune s. 31



  E ' Dokid 14o1I570:1-1.'2421—1)
H: E Forslag m rencr.-a spns-gehjrfor 2015

åra  da: :.-;

HADELAND OG RINGERIKE
AVFALLSSELSKAP

J.nr. 5262014 Ref. KOK

Jevnaker, 30. oktober 2014
HRAs eierkornmuner

BDO Tordenskjoldsgate 13-15
2821 Gjøvik

Att: Rådmannen

REN OVASJ ONSGEBYR FOR 2015

Styret i HRA har godkjent budsjett for 2015 og LTB for 2016-2018.
Dette ble presentert for HRAS eiere på høstmøtet den 20. oktober.
HRA forslag til renovasjonsgebyr' må vedtas i hver eierkonnnune.

Gebyrer 2015
Forslag til renovasjonsgebyrer for 2015 eks. lnva.:

Husholdningsavfall (standard 140 l dunker)
Kostnader til ’t1'ansp0rt/bel1a11dlingav husholdningsavfall kr. 2.300,-
Andel til etterdriftsfond for deponiet kr. 30.-
Renovasionsgebvr husholdning eks. mva. kr. 2.330,-

For abonnenter som onsker storre dunker til restavfall, gjelder følgende ornregning:
Ved bruk av 240 l dunker reguleres gebyret opp med en faktor på 1,6, dvs. kr. 3.728,-.
Ved bruk av 360 l. dunker reguleres gebyret opp med en faktor på 3, dvs. kr. 6.990,-.

For de som har sine dunker utover 10m. grense frakjorbarveg, gjelder følgende gangtillegg pr
år.

10 - 30 m. kr. 270,- eks. mva.
30 -50 m kr. 520,- -”-
50 - 100 m kr. 770,- -”-

Fradrag for hjemrnekoinpostering av matavfall kr. 200,-

Hytteavfall
Kostnader til transportfbehandling av hytteavfall kr. 900,-
Andel til etterdriftsfond for deponiet kr. 10,-
Renovasionsgebvr hvttcr eks. mva. kr. 910,-.

Vi klarer' dermed åbeholde alle renovasjonsgebyrene på sannne nivå som i 2014.

l
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AVFALLSSELSKAP

Etterdriftsfond for deponiet på Trollmyra
I følge Forurensningslovens § 20, skal arrlegg som legges ned, sikres slik at de ikke skaper
tbrunrerrsnirrg i ettertid. Dette gjelder' også for' deponiet på Trollmyra, fr'a det tidspunkt
deponiet blir' avsluttet som mottaker av avfall.
For å sikre midler som kun kan brukes til etter'dr'ift av deporriet, ble det den 10. april 2008
etablert en egen stiftelse: ”Stiftelsen etterbruksfond for Trollmyra deponi”.

For åskaffe rnidler' til fondet, vil en del av renovasjonsgebyret og en del av inntektene fra
næringsavfallet bli øremerket overføring til stiftelsen.

I 2015 vil følgende midler bli overført stiftelsen:
- Fra husholdningsgebyret kr. 30,- pr. abonnement
- Fra hyttegebyret kr. 10,- pr. abonnement
- Fra næringsavfall kr. 40,- pr. tonn

Selvkost for renovasjonsgebyret for l1usl1oldni11gsavfall
Forurensningslovens § 34 gir bestemmelser om hva renovasjonsgebyret skal dekke, samt at
renovasjonstjenesten skal utføres til selvkost.
Det har vært diskutert mye i avfallsbrarrsjerr om kryssubsidiering mellom monopoldel og
konkurranseutsatt virksomhet. Dette gjelder' ofte der hvor kornmunale selskaper' utfører
renovasjonstjenester' på næringsavfall. HRA utfører' ikke transport eller' corrtairrerrrtleie
vedrørende næringsavfall.
Vi tar' imidlertid imot diverse avfall fra næringslivet, og både ansatte, maskiner' og anlegg er'
involvert både i rnonopoldel og næringsdel.
For' â regne ut selvkost for' monopoldelen, har vi valgt å splitte budsjett og regnskap i to deler.
På denne rnåterr kan vi dokumentere at uønsket subsidiering ikke finner' sted.
Årsoppgjør' blir' satt opp med selvkostberegrrirrger.

Vennlig hilsen
I-Iade/larrddogRingerike Avfallsselskap AS

» , / ',/r .f vi//*(,(
Kjell Olav Kolrud
Daglig leder'

l irrdcl-.rrrriog Ringerike ;\\'f;1Il_<\:cl.x'l<;1p.\'I11.v.:11_v1'\'cg_;c11H), 5520 _]c\'Iml<cr 2
'l'lf.: 61 j] 47 20 —Fax: (il j] 04 43 —F.—po:[:firrnaprrstíf-'lr111.no-URL: http://\\-'ww.l1r;1.n0
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Arkivsaksnr.: 14/1912-1   Arkiv: 153  

 

17. maikomiteen, - tilleggsbevilgning  
 

Forslag til vedtak: 
 

17. maikomiteen tilleggsbevilges kr. 30 000,- for å dekke merkostnader ved årets 

arrangement i forbindelse grunnlovsjubileet. 

Bevilgningen belastes formannskapets disposisjonskonto 712000 100 149000, som da settes 

til kr. 750 000,-. 

 

Beskrivelse av saken 

I år har grunnloven 200-årsjubileum, og 17. mai er en naturlig og selvfølgelig dag å markere 

dette. Årets 17.-maifeiring ble derfor markert med et utvidet arrangement. 

Budsjett 2014 har ikke tatt høyde for eventuelle merkostnader til 17. maiarrangementet, og 

budsjettposten viser et merforbruk på kr. 30 000,- etter gjennomføring. 

!7. maikomiteen v/leder har bedt om at beløpet tilleggsbevilges. 

 

Rådmannens vurdering 

Årets 17. maifeiring ble markert med et utvidet program med fokus på grunnlovens 200-

årsjubileum. Markeringen var svært underholdende og verdig, og kommunen har mottatt 

mange positive tilbakemeldinger på arrangementet. Rådmannen anbefaler at merkostnadene 

dekkes ved en tilleggsbevilgning. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/780-4  Arkiv: M16  

 

Sak: 110/14 

 

Kjøp av tomt til renseanlegg - Nes i Ådal  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Ringerike kommune kjøper 1 317m

2
 grunn til nytt renseanlegg på Nes i Ådal. 

2. Kr. 76 200,-, kroner syttisekstusen tohundre, pluss omkostninger i forbindelse med 

fradeling av eiendommen, saksbehandlingsgebyr og kartforretning, samt tinglysning 

av skjøte finansieres fra prosjektnummer 0351. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.11.2014: 

 

Rådmannens forslag ble  vedtatt mot 1 stemme. Larsen (Uavh) stemte imot.  

Dette som hovedkomiteens (HMA) innstilling til formannskapet. 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/780-2   Arkiv:   

 

Kjøp av tomt til renseanlegg - Nes i Ådal  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune kjøper 1 317m
2
 grunn til nytt renseanlegg på Nes i Ådal. 

2. Kr. 76 200,-, kroner syttisekstusen tohundre, pluss omkostninger i forbindelse med 

fradeling av eiendommen, saksbehandlingsgebyr og kartforretning, samt tinglysning 

av skjøte finansieres fra prosjektnummer 0351. 

 

Sammendrag 
Eksisterende jordinfiltrasjonsanlegg på Nes i Ådal er gammelt og tilfredsstiller ikke dagens 

krav til utslippskontroll. Anlegget dekker bare en liten del av Nes rensedistrikt. 

 

Det skal bygges et større renseanlegg på Nes som skal ta imot avløp fra bebyggelsen på Nes. 

Renseanlegget er en av flere større prosjekter, som blant annet skal ta for seg et nytt 

vannverk og sanering av avløpssituasjonen på Nes i Ådal. 

 

Rådmannen har derfor gjennomført en anbudskonkurranse på detaljprosjektering på nytt 

renseanlegg. Renseanlegget er planlagt plassert på tomt gnr. 302 bnr. 38 og gnr. 302 bnr. 4. 

 

Det nye anlegget vil sikre at dagens og fremtidige utslipp vil holde dagens utslippskrav. 

 

Innledning / bakgrunn 
 Bakgrunnen for et renseanlegg på Nes i Ådal er at eksisterende jordinfiltrasjonsanlegg på 

Nes i Ådal er gammelt og tilfredsstiller ikke dagens krav til utslippskontroll. Dagens anlegg 

har ikke kapasitet til å ta imot flere abonnementer, og man har i tillegg også tenkt til å sanere 

store deler av Nes rensedistrikt. Anlegget dekker bare en liten del av Nes rensedistrikt. 

Plassering av renseanlegget er vist i vedlegg 1. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 



 Det aktuelle arealet er i kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 avsatt til landbruks- 

natur og friluftsområde (LNF). Tiltak i forbindelse med kommunaltekniske anlegg er tillatt, 

jf. kommuneplanbestemmelsene § 2.1, 3. ledd. 

 

Renseanlegget er innenfor 100-meterssonen fra Begna. Det er i utgangspunktet byggeforbud 

i denne sonen, med mindre tiltaket inngår i reguleringsplan, jf. kommuneplanbestemmelsene 

§ 5. Forbudet gjelder ikke drift og vedlikehold på offentlig ledningsnett. Her er det snakk 

om etablering av et nytt renseanlegg med tilhørende ledningsnett. 

 

Plassering av renseanlegget er valgt ut fra utredninger som er gjort av Ringerike kommune 

og deres rådgiver. Valgte plassering er gunstig på grunn av fall, samt at det ligger litt 

avsides til i forhold til øvrig bebyggelse. Med bakgrunn i dette vil man i byggesøknaden 

søke om dispensasjon fra kommuneplanen § 5. 

 

Renseanlegg for Nes i Ådal ligger inne i vedtatt Hovedplan avløp, planperioden 2009-2019, 

hvor det i pkt. 6.3.6, står «Det anbefales ikke at det tilknyttes flere abonnenter til 

renseanlegget før anlegget er utbedret eller at nytt renseanlegg er bygget på Nes». 

Renseanlegget og saneringsprosjektet er i tiltaksplanen i Hovedplan avløp, og prosjektene 

henter finansiering gjennom Hovedplan avløp. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Renseanlegget på Nes i Ådal ligger inne i vedtatt hovedplan avløp. Denne saken omhandler 

derfor kjøp av tomt til renseanlegget. 

 

Økonomiske forhold 

 Kjøp av tomt for nytt renseanlegg er en del av finansieringen til nytt renseanlegg for Nes i 

Ådal og henter finansiering fra prosjekt nr.0351 Renseanlegg Nes i Ådal. 

 

Rådmannens vurdering 
 Etter en samlet vurdering vil rådmannen anbefale at man kjøper grunn på eiendom gnr/bnr. 

302/38 og 302/4. 

 

Vedlegg 

1. Forslag til kjøpekontrakt 

2. Kart over plassering 

 

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, 03.10.2014 

 



 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Nickolai-Thomas Berg 
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Arkivsaksnr.: 14/1523-3   Arkiv: 614 D11  

 

Forlengen drift av Ringerikshallen  
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyrevedtak i sak 140/11 punkt 2 oppheves. 

2. Ringerikshallen driftes videre inntil flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass. 

3. Rådmannen kommer med forslag til inndekning av fortsatt drift av Ringerikshallen i 

1. tertialrapport 2015. 

 

Sammendrag 
Ringerikshallen ble av Ringerike kommunestyre i sak 140/14 – punkt 2, vedtatt nedlagt når 

ny flerbrukshall i Schjongslunden (heretter benevnt Flerbrukshallen AS) står klar og kan tas 

i bruk. Flerbrukshallen AS er planlagt ferdig innen 01.01.15. 

 

Ordfører og partienes gruppeledere har mottatt flere henvendelser fra idrettslag og Ringerike 

idrettsråd angående vedtaket om at Ringerikshallen skal legges ut for salg når 

Flerbrukshallen AS tas i bruk. 

Ordfører uttrykker og at det etter vedtak om salg av Ringerikshallen har framkommet 

innspill som bør vurderes før endelig avgjørelse blir tatt, og har anmodet rådmannen om å 

vurdere framlegg av ny sak til politisk behandling.  

 

Innledning / bakgrunn 
Ringerike kommune har en befolkning på om lag 30 000 innbyggere. Når det gjelder 

idrettshaller har kommunen lav dekning. Pr. dato er det i Ringerike kommune idrettshaller 

med en flate på minst 20 meter x 40 meter på Tyristrand og Ringerikshallen. Ringerike 

videregående skole har en midlertidig hall. 

 

Landsgjennomsnittet viser at det i kommunene er noe over 5 000 innbyggere pr. hallflate. 

Om Ringerike skal være på landsgjennomsnittet når det gjelder hallflater, betyr det minst 6 

haller eller hallflater. Når Flerbrukshallen AS tas i bruk, vil det være 4 hallflater tilgjengelig 

for innbyggerne i kommunen. Flerbrukshallen AS får tre hallflater i tillegg er det idrettshall 

på Tyristrand. 

Kommunestyret har i sak 119/14 fattet vedtak om å bygge ny barneskole med flerbrukshall 

på Benterud. I sak 65/14 – punkt 3 fattet kommunestyret vedtak om å bygge flerbrukshall i 

Hønefoss nord, i området Ullerål skole/Hov ungdomsskole. 



Med nye haller på Benterud og i Hønefoss nord (Ullerål/Hov), vil det med dagens 

innbyggertall være brukbar halldekning i Ringerike. 

 

Dette ligger noen år fram i tid. Innspill fra Ringerike idrettsråd og idrettslagene uttrykker et 

sterkt ønske om at Ringerikshallen driftes videre inntil ny flerbrukshall i Hønefoss nord er 

på plass.  

Hov ungdomsskole bruker Ringerikshallen i kroppsøvingsundervisningen. Veienmarka 

ungdomsskole bruker hallen for å få gjennomført det nye valgfaget fysisk aktivitet og helse. 

Ullerål skole har hatt en sterk elevtallsøkning de siste årene og er helt sprengt når det gjelder 

skolens gymnastikksal. Fra høsten 2015 vil trolig også Ullerål skole ha behov for å legge 

noe av kroppsøvingsopplæringen til Ringerikshallen. 

 

I brev fra Ringerike idrettsråd framgår det at flere idretter vil stå uten treningslokale fra 

01.01.15. Av disse er Taekwon-do den største som aktiviserer 130 barn og ungdommer. 

Flerbrukshallen AS har ikke kapasitet til alle som trenger hallplass. Det har ikke vært mulig 

å finne alternative løsninger for disse. Videre opplyses det at Ringerike helsesportslag, 

Ringerike pistolklubb, Sokna skytterklubb, Hønefoss bueskyttere, Ringerike bokseklubb og 

Ringerike Capoeiraklubb også vil miste treningslokaler. Innbyggerne i Ringerike kommune 

vil også miste den eneste muligheten til å spille squash. 

 

I et folkehelseperspektiv er aktivitet vesentlig. I Ringerike kommune blir barn og unge 

prioritert når hall-tid fordeles. Følgen av dette er at bedriftsidretten i kommunen står helt 

uten tid i idrettshall. Ringerike idrettsråd henstiller til fortsatt drift av Ringerikshallen. 

 

Arbeidet med omregulering av eiendommen Ringerikshallen før et salg er påbegynt. Dette 

arbeidet vil fortsette uavhengig av fortsatt drift av Ringerikshallen eller ikke. Opprinnelig 

regulert formål kan fortsette også etter omregulering. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Folkehelsemeldingen ble vedtatt av kommunestyret i 2012. Denne meldingen sammen med 

vedtatt kommuneplan skal legges til grunn i alle saker som behandles. En av målsettingene i 

folkehelsemeldingen er: Ringerike – aktivitet for alle. 

 

Økonomiske forhold 
Salg av Ringerikshallen skulle finansiere kommunens eierandel i Flerbrukshallen AS. Etter 

at kommunens eierandel i denne hallen er redusert, har også finansieringsbehovet blitt 

tilsvarende mindre.  Det betyr at kommunen ikke er avhengig av salgsinntekter fra 

Ringerikshallen for å finansiere eierandel i Flerbrukshallen AS. Drift av Ringerikshallen 

beløper seg årlig til nesten 1,2 millioner kroner. Med redusert eierandelen i Flerbrukshallen 

AS er finansieringskostnadene beregnet å bli 0,7 millioner kroner lavere enn med 

opprinnelig eierandel. Rådmannen vil komme med forslag til inndekning av kostnadene til 

fortsatt drift av Ringerikshallen i 1. tertialrapport 2015. 



 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen er opptatt av at kommunens innbyggere skal motta forutsigbare og gode 

tjenester. I dette ligger det også å bidra til positiv aktivitet – fysisk aktivitet. At Ringerike 

kommune har en halldekning som er lav sammenliknet landsgjennomsnittet er godt kjent. 

Midlertidig drift av Ringerikshallen til ny flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass, er et 

tiltak for at ikke barn, ungdom og andre brukergrupper skal miste det tilbudet de har. Nå 

som kommunens eierandel, aksjepost, i Flerbrukshallen AS er redusert, er også 

finansieringsbehovet lavere. Ringerikshallen er viktig for en god gjennomføring av 

undervisningen ved grunnskoler, og for at andre brukergrupper ikke skal stå uten mulighet 

til å fortsette sine aktiviteter. Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyrevedtak i sak 

140/11 om salg av Ringerikshallen oppheves, og at Ringerikshallen driftes videre inntil ny 

flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass. 

 

Vedlegg 

 
 Henvendelse fra Ringerike idrettsråd 

 Vedtak i sak k 140/11 (salg av Ringerikshallen) 

 Vedtak i sak 115/12 (finansiering av eierandel i Flerbrukshallen AS) 

 

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, 30.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Vedr. Salg av Ringerikshallen

Vi viser til tidligere henvendelse i saken, senest brev til gruppelederne datert 31. mars 2014 der vi her

politikerneâfinne rom til å beholdeRingerikshaiiennoen år til.

Flere idretter som i dag trener i Ringerikshallert vil stå uten treningslokale etter et salg. Den største er

Taekwon-do med sine 150 aktive medlemmer hvorav 131 er barn og ungdom. Det var I
utgangspunktet snakk om at kampsport skulle ha plass i hallen men da ville det gå på bekostning av

turn som aktiviserer enda flere barn og unge. Det var ikke rom for begge.

Andre idretter som også trener her er Ringerike Helsesportslag, Ringerike Pistolklubb, Sokna

Skytterklubb, Hønefoss Bueskylterklubb, Ringerike Boksekiubb og Ringerike Capoeirakltlbb,

Ringerikevil ogsåmisteden enestemulighetenfor å spillesquash.

Vi rninner også om idrettsforbundets norm, én hall pr 5000innbygger. Uten Ringerikshallen og

Sentrumshallen vil vi fortsatt ligge langt fra derme normen. I kommunedelplanen for idrett og

friluftsliv der det settes fokus på folkehelse.

Bedriftsidrett er viktig l med tanke på folkehelse og positiv aktivitet men dessverre har denne hatt

svært dårlig tilbud de senere årene. Treningstider som strekker seg mot midnatt er ikke noe godt

tilbud.

RingerikeIdrettsråd ber derfor ordføreren pånyta sakentil kommunestyreti et forsøkpåå omgjøre
vedtaket om salg av Ringerikshaliert inntil det er avgjort om ny skole i nord med flerbrukshall står

ferdig.

Hønefoss 8.septelnber 2014

BjørnMarseth (sign) KarianneBerg(sign)

Leder nestleder

Likelydendebrev er sendtVaraordføreren

tctlli,'\'{\'x1r.,.J]



 

 

Sak: 140/11, Kommunestyret 24.november 2011 

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 

1. Det bygges en flerbrukshall med 3 hallflater inklusive en kamparena for håndball med 

2000 sitteplasser.  

2. Ringerikshallen selges. Det startes umiddelbart et arbeid med ny reguleringsplan 

for Ringerikshallen slik at den kan selges til formål forretning, kontor og 

industri. 

Rådmannen utreder Hov ungdomsskoles behov og alternativ også økonomisk, 

hvis Ringerikshallen selges. 

3. Det bør arbeides for at anlegget blir et regionalt anlegg, og at det etableres et 

aksjeselskap som står for planlegging, finansiering, utbygging og drift av 

flerbrukshallen. Aksjeselskapet skal etableres slik at flerbrukshallen blir 

spillemiddelberettiget. 

4. Aksjeselskapet skal forskuttere salg av Ringerikshallen og spillemidler. 

5. Ringerike kommunes kostnader for leie av flerbrukshallen innarbeides i budsjett og 

handlingsprogram fra og med 2013. 

6. Aksjeselskapet skal arbeide tett med Ringerike Idrettsråd slik at også andre idrettslige 

behov som ikke innebærer større kostnadsmessige konsekvenser kan ivaretas i 

flerbrukshallen. 

7. Aksjeselskapet skal samarbeide med Hønefoss Stadion AS for å sikre en helhetlig 

utvikling av prosjektene på Schjongslunden. 

8. Rådmannen kommer tilbake med en egen sak om etablering av aksjeselskapet, 

herunder vedtekter, aksjekapital og eventuelle minoritetseiere. 

Aksjeselskapet skal fortrinnsvis ivareta sitt driftsansvar gjennom mulig fremtidig 

felles driftsselskap for idretts- og friluftsanleggene på Schjongslunden. 

 

 

 

 



 

 

Sak: 115/12, Kommunestyret 27.september 2012 

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Ringerike kommune går inn som eier i Flerbrukshallen AS med en egenkapital på 7 

mill. kr. 

2. Egenkapitalen finansieres slik: 

- Tomteverdi 1 mill. kr 

- Salgsinntekter BAK 1, 1 mill. kr 

- Omdisponering ubrukte lånemidler 5 mill. kr 

3. Ringerike kommune selger område BAK 1 i Reguleringsplan for Schjongslunden til 

Hønefoss stadion as til gjennomført verdivurdering på 1 mill. kr. 

4. Salg av Ringerikshallen benyttes til nedbetaling av omdisponerte lånemidler  

5. Ringerike kommunestyre andel på 5 mill kr av egenkapitalen, finansieres av ubrukte 

lånemidler fra prosjekt 0005 Hallingby skole og prosjekt 0222 utskifting heiser. 

6. Ringerike kommunestyre godkjenner vedtekter for Flerbrukshallen AS, datert 

24.august 2012. 

7. Ringerike kommunestyre godkjenner aksjonæravtalen for Flerbrukshallen as, datert 

24.august 2012. 

8. Ordfører gis fullmakt til å undertegne stiftelsesdokumentet. 

9. Ringerike kommunestyre velger to medlemmer i styret til Flerbrukshallen AS: 
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Arkivsaksnr.: 14/1892-1   Arkiv: 026  

 

Interkommunalt samarbeid om brann- og redningsberedskap, -revidert 

avtale mellom Hole og Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 
 

Under forutsetning av likelydende vedtak i Hole kommune, godkjennes forslag til ny 

samarbeidsavtale om interkommunalt samarbeid om brann og redningsberedskapen i Hole 

og Ringerike kommune.  

 

Innledning / bakgrunn 

Hole og Ringerike kommune har inngått en avtale om brann og redningsberedskap mellom 

kommunene, sist revidert 19.5.2000. Denne avtalen baserer seg på at Hole kommune kjøper 

tjenester av brann og redningstjenesten i Ringerike kommune for å dekke de 

beredskapsmessige og forebyggende oppgaver i Hole kommune. 

Avtalen trådte i kraft 1.7.2000 og gjelder for 5 (fem) år med automatisk forlengelse for 5 

(fem) år av gangen, dersom eventuelle reforhandlinger ikke kreves med 6 måneders varsel. 

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen er pålagt å sørge for at Ringerike kommune får dekket alle merkostnader 

inklusive faktisk andel av kostnader til bygg/anlegg, og at disse innarbeides i alle nye 

samarbeidsavtaler og ved revisjon av tidligere inngåtte avtaler (j.fr formannskapets vedtak 

15.1.2013 i sak 6/13 pkt.3). 

Rådmannen har derfor krevd reforhandlinger av dagens avtale, som gjelder fram til 

1.7.2015. Det har vært avholdt ett drøftingsmøte mellom partene, der det ble enighet om å 

forankre samarbeidet i kommuneloven, på lik linje med det interkommunale samarbeidet 

som gjelder for legevakt og krisesenter. Det vil være ryddig og greit, både organisatorisk og 

administrativt og forhold seg til felles system/tidspunkter for samarbeidsmøter og 

rapporteringer. 

Forslaget til ny samarbeidsavtale har gjennomgått en grundig revidering/oppdatering i 

forhold til gjeldende lovverk/forskrifter, og presiserer forhold som gjelder investeringer, 

husleie og administrative «overheadkostnader». 

 

Rådmannens vurdering 



Det har blitt vanlig for kommunene å innrette samarbeidsavtaler etter kommunelovens § 28. 

I korte trekk går dette ut på at en kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver, 

herunder delegere myndighet til å treffe vedtak som omtalt i forvaltningsloven § 2 første 

ledd bokstav a (offentlig myndighetsutøvelse) til en vertskommune etter §§ 28-1 b og 28-1 c 

hvis den aktuelle lov ikke er til hinder for det.  

I drøftingsmøte mellom Hole og Ringerike kommune kom det forslag om å hjemle 

samarbeidsavtalen i kommunelovens bestemmelser om samarbeid, noe rådmannen ser som 

en stor fordel. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale er derfor utformet som kommunens 

øvrige avtaler for samarbeid (jfr. kommuneloven § 28-1 a og § 28-1 b), og samarbeidet får 

dermed samme strukturelle utforming og de samme rapporteringsrutiner. 

Denne avtalen tar opp i seg formannskapets vedtak 15.1.2013 i sak 6/13 pkt.3 om at: 

«Administrative merkostnader i størrelsesorden 0,7 % av samarbeidstiltakets 

lønnskostnader samt andel av faktiske kostnader til bygg/lokaliteter innarbeides i framtidige 

samarbeidsavtaler og ved revisjon/evaluering av eksiterende avtaler». 

Refusjonsgrunnlaget vil dermed øke, og utgjøre en årlig merinntekt i på kr. 650 000,-. Da 

avtalen i henhold til tidligere inngått avtale gjelder fra 1.7.2015 vil halvårseffekt realiseres i 

2015. Rådmannen har allerede tatt høyde for økt refusjon fra Hole kommune i rådmannens 

forslag til budsjett 2015. 

Rådmannen anbefaler at forslag til ny samarbeidsavtale godkjennes, og vil sørge for at 

fylkesmannen varsles når slik avtale er inngått, j.fr kommunelovens § 28-1,e. 

 

Vedlegg 

 Forslag til ny samarbeidsavtale hjemlet i kommuneloven kapittel 5, § 28-1 a og § 28-

1 b m/ 1vedlegg.  

Link: (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107#KAPITTEL_6) 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Knut E. Helland 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923 



Vedlegg 1 til «Avtale om interkommunalt samarbeid, - Brann og redningstjenesten» 

 

Denne oppstillingen er basert på metoder i NS 3454 – Lissykluskostnader for byggverk - 

Prinsipper og struktur. Hovedpostene i husleien er som følger: 

Pkt. Kostnadsbærer Utgift/m
2
 

1 Kapitalkostnader 

 

kr           273,-/m
2
 

 

2 Forvaltningskostnader 

 

kr             57,-/m
2
 

3 Driftskostnader kr           362,-/m
2
 

4 Vedlikeholdskostnader 

 

kr           150,-/m
2
 

5 Utviklingskostnader (for bygget med bygningstekniske anlegg) 

 

kr           100,-/m
2
 

Samlet årlig leie for bygg, anlegg og byggtekniske innretninger pr. m
2
 kr           942,-/m

2
 

Samlet årlig leie for bygg, anlegg og byggtekniske innretninger kr 1 931 100,- 

 

Merknader: 

Ad. pkt. 1 Kapitalkostnader 

Beregnes ut i fra netto anskaffelsespris på bygning og fast teknisk utstyr, kr. 14 000 000,-. 

Rentebelastningen fastsettes etter 10-års rente/Norsk statsobligasjon med påslag 1,0 %, for å 

unngå justeringer av husleien underveis p.g.a. renteendringer.  

 

Ad. pkt. 2: Forvaltningskostnader 

Dekker skatter og avgifter, forsikringer (bygg, i henhold til forsikringsavtale med KLP) og 

administrasjon
2
 

Under administrasjon faller dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), 

internkontroll og lønnskostnader knyttet til utleiers forvaltning. Her ligger også 

kontraktsforvaltning for ramme/serviceavtaler. 

 

Ad. pkt. 3: Driftskostnader 

Her ligger løpende drift, vann og avløp, renhold, lønn vaktmester, materialer og verktøy, 

serviceavtaler (ventilasjon, porter, årskontroll brannalarmanlegg, varmepumper og elektriske 

anlegg), avfallshåndtering (ikke kostnader opp i mot HRA), vakt/sikring samt utendørs 

(snømåking, feiing etc.). Driftskostnader så som energi og avfall budsjetteres og betales av 

bruker direkte. 

 

Ad. pkt. 4: Vedlikeholdskostnader 

Her ligger planlagt vedlikehold samt utskifting av deler av de bygningstekniske anleggene 

som begynner å dra på årene. Utskiftninger av tekniske anlegg som har kortere levetid enn 

bygget i ifølge standarden definert som vedlikehold. Dette gjelder for eksempel 

brannalarmanlegg, kjøreporter, ventilasjonsanlegg, belysning, fyrkjeler etc.. Beregningen 

baserer seg på bygging av fond.   



 

Ad. pkt. 5: Utviklingskostnader (for bygget med bygningstekniske anlegg) 

Denne posten gjelder: 

 

 Løpende ombygginger  

Mindre arbeider som utføres med jevne intervaller og som fører til endrete 

planløsninger og arealbruk innenfor samme funksjon. Dette er mindre arbeider som 

kan foregå uten vesentlige forstyrrelser (rive eller flytte skillevegger, hulltakinger/nye 

føringsveier p.g.a. installasjon av nytt brukerutstyr) 

 Offentlige krav og påbud 

Som gir en oppgradering fra opprinnelig standard (eks. krav pga. nye brannforskrifter 

eller forskrift om internkontroll). 

 Oppgradering 

Kostnader som må utføres for å tilfredsstille formelle krav som har kommet etter den 

opprinnelige oppføringen. 

 

Omfanget av utviklingsbehov og kostnader for hovedbrannstasjonen er ikke kartlagt pr. nå. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Avtale om vertskommunesamarbeid 

Brann og redningsberedskap 

 

1. Allmenne bestemmelser 

1.1 Parter 

Partene i denne avtalen er: 

a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925 

b. Hole kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 960 010 833 

 

Vertskommunen og samarbeidskommunen utgjør ”deltakerkommunene” og er to selvstendige 

rettssubjekter, heretter kalt «partene». 

1.2 Formål og rettslig grunnlag 

Den interkommunale brann og redningsberedskap skal dekke det ansvaret som deltakerkommunene 

har etter: 

 lov av 14. juni 2002 nr. 20 om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 

brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 

 Forskrift av 26. juni 2002 om organisering og dimensjonering av brannvesen 

 Forskrift av 26. juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn. 

Kommunene er her pålagt å ha et brann- og redningsvesen som skal være innsatsstyrke i forbindelse 

med brannsituasjoner og bistå med innsats ved andre akutte ulykkessituasjoner. Kommunens oppgaver 

etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 3 kan helt eller delvis overtas av et annet brannvesen.  

Denne avtalen om drift av felles brann og redningsberedskap er inngått med hjemmel i kommuneloven 

§ 28-1 a. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1 b. 

 

Ringerike brann- og redningstjeneste skal utføre følgende oppgaver for Hole kommune: 

 

a) informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, 

brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker 

b) brannforebyggende tilsyn 

c) ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport 

av farlig gods på veg og jernbane 

d) nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 

krisesituasjoner 

e) være innsatsstyrke ved brann 

f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens 

risiko- og sårbarhetsanalyse 



 

 

g) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

h) beredskap og innsats mot akutt forurensning, jfr. Lov av 13.3.1981 om vern mot 

forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 43 

 

Samarbeidskommunen har innen sitt geografiske område ansvaret for framføring og uttak av 

slokkevann, kontroll og merking av brannkummer/hydranter. Dette ansvaret gjelder også for private 

vannverk. Samarbeidskommunen skal videre sørge for at brann og redningstjenesten til enhver tid får 

oppdaterte kart som viser bebyggelse, adkomstveier, brannkummer/hydranter mv.. 

Vertskommunene skal sikre at brann- og redningsvesenet er organisert og bemannet med personell 

som har tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgavene de er tillagt. 

1.3 Varighet 

Avtalen er gyldig når den er godkjent i begge kommunestyrer, og trer i kraft 1.7.2015, og gjelder for 

fem (5) år med automatisk forlengelse for fem (5) år av gangen med mindre den sies opp. Hver av 

partene kan si opp avtalen med ett (1) års varsel før utløpet av 5-årsperioden. 

For endringer og oppløsning av samarbeidet vises det til bestemmelsene i avtalens 6.1 til 6.3.  

1.4 Samarbeidsmøtet og samarbeidsorganets oppgaver 

Det gjennomføres interkommunale samarbeidsmøter (IS møter) mellom partene. Her møter 

rådmennene (eller den han/hun bestemmer) fra hver deltakerkommune og leder for brannvesenet. 

Samarbeidsmøtet gjennomføres med to møter per år (ett møte/halvår), og vil være et forum for strategi, 

utveksling av informasjon, behandling av avvik på systemnivå og samhandling. Samarbeidsmøtet skal 

bl.a. behandle: 

a) Budsjettspørsmål (men det er deltakerkommunene som vedtar budsjettet jfr. punkt 5.1) 

b) Regnskap,  

c) Revisjonsrapporter,  

d) Vesentlige saker av betydning for bemanning, handlingsplaner og samarbeidet.  

 

Ut over dette melder deltagerkommunen inn saker ved behov. 

 

2. Administrasjon 

2.1 Arbeidsgiverforhold 

Vertskommunen har driftsansvaret for brann og redningstjenesten, og ivaretar arbeidsgiveransvaret for 

alle ansatte i Ringerike interkommunale brannvesen. Brannvesenet inngår i Ringerike kommunes 

driftsorganisasjon, og ansettelser i Ringerike interkommunale brannvesen skjer av det organ og etter de 

retningslinjer som gjelder for vertskommunen. 

 

2.2 Brannsjefens deltakelse i brannstyret. 

Brannsjefen i Ringerike kommune er også brannsjef i Hole kommune og møter i brannstyret i Hole 

(plan og miljøstyre) etter behov. 

 



 

 

3. Delegasjon og kontroll 

3.1 Delegering av myndighet fra samarbeidskommunene til vertskommunen 

Forutsetning for denne avtalen er at kommunestyret i samarbeidskommunen gir rådmannen i egen 

kommune adgang til delegering av myndighet til rådmannen i vertskommunen jfr. kommuneloven       

§ 28-1 b pkt. 3. 

Rådmannen i samarbeidskommunen delegerer til rådmannen i vertskommunen å løse 

samarbeidskommunens oppgaver innen brann- og redningstjeneste på sine vegne. Det forutsettes at 

rådmannen i vertskommunen videredelegerer i overensstemmelse med vertskommunens 

organisasjonsstruktur og reglement, jfr. kommunelovens § 28-1 b pkt. 3. 

Delegasjonen fra samarbeidskommunen iht. forrige ledd skal gi rådmannen i vertskommunen fullmakt 

til å fatte avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. kommunelovens § 28-1 b pkt. 1. 

Uavhengig av den generelle fullmakten iht. forrige setning, kan samarbeidskommunen i saker som kun 

gjelder dem, avtale spesielle forhold.  

For øvrig gjelder kommuneloven § 28-1 b nr. 5 og 6. 

Vertskommunen plikter å gi melding til Fylkesmannen i Buskerud når vertskommunesamarbeidet 

etableres eller endres. 

3.2 Om kontrollutvalg og lovlighetskontroll 

Vertskommunens kontrollutvalg er kontrollutvalg for Ringerike interkommunale brannvesen, jfr. 

kommuneloven § 28-1 j. For krav om lovlighetskontroll av virksomheten gjelder kommuneloven         

§ 28-1 h.  

 

4. Behandling av klager fra innbyggere 

4.1 Klagesaksbehandling 

Dersom brann- og redningstjenesten eller vertskommunen fatter vedtak som kan påklages etter 

forvaltningsloven § 28 første ledd, er det likevel den deltakerkommunen der klager har fast bosted som 

er klageinstans, jfr. kommuneloven § 28-1 f, pkt.1. Vertskommunen er underinstans etter 

forvaltningslovens bestemmelser, jfr. forvaltningslovens § 33 og kommuneloven § 28-1 f nr. 3.  

Den enkelte deltakerkommune står rettslig og økonomisk ansvarlig overfor egne innbyggere for de 

vedtak som treffes i samarbeidet.  

Den enkelte deltakerkommune har også økonomisk ansvar for eventuelle erstatningskrav som oppstår i 

forbindelse med brann- og redningstjenestens tjenesteutøvelse for deltakerkommunen. 

 
4.2 Informasjon 

Vertskommunen har i nært samarbeid med samarbeidskommunen, ansvaret for å gjøre brann og 

redningstjenestens tjenester kjent overfor innbyggerne i deltakerkommun og andre relevante instanser. 

Dette kan bl.a. skje gjennom presseoppslag, informasjonsbrosjyrer, samarbeidskommunenes 

internettsider og annet informasjonsmateriell. 

 



 

 

5. Budsjett og økonomirapportering 

5.1 Budsjett / Fordeling av utgifter 

Vertskommunen utarbeider utkast til årlig driftsbudsjett for Ringerike interkommunale brannvesen og 

oversender budsjettutkastet til samarbeidskommunen innen 1. september hvert år. 

Hole kommunes andel husleiekostnader og administrative overheadkostnader (overordnet ledelse, 

fakturabehandling, personaladministrasjon, lønn) beregnes etter forholdstallet mellom antall 

innbyggere i Hole kommune og samlet innbyggertall i de to kommunene Ringerike og Hole, basert på 

innbyggertallet pr. 01.01 det angjeldende driftsår. Det er felles eierforhold til alt materiell, utstyr og 

kjøretøypark, med eierandeler som beregnes etter samme forholdstall.  

Husleiekostnader pr inngåelsetidspunkt framgår av eget vedlegg (vedlegg 1) 

Ringerike kommunestyre har bestemt at administrative «overheadkostnader» beregnes lik 0,7 % av 

samarbeidstiltakets lønnsutgifter, j.fr. sak 6/13 den 31.1.2013. 

Det er deltakerkommunene som vedtar Ringerike interkommunale brannvesen sitt budsjett. Budsjettet 

er gyldig når begge kommunene har vedtatt dette. 

På grunnlag av krav utstedt av vertskommunen, dekker samarbeidskommunen sine deler av utgiftene 

forskuddsvis. Beløpet forfaller med en halvpart 1. februar og 1. august hvert år. 

Ubrukte midler avsettes på fond til bruk etterfølgende år. Samarbeidskommunen mottar månedlige 

økonomirapporter samt tertialrapporter fra vertskommunen som beskriver kostnadsutvikling og 

prognoser, jfr. punkt 5.3.1. Ved et evt. underskudd avregnes dette mellom deltakerkommunene i 

henhold til kostnadsfordelingsnøkkel (jfr.1 avsnitt). 

Ved opphør av samarbeidet, skal evt. innkjøpt løsøre/inventar og utstyr takseres og fordeles 

forholdsmessig mellom deltakerkommunene etter fordelingsnøkkelen. 

5.2 Regnskap 

Vertskommunen fører regnskap for Ringerike interkommunale brannvesens drift. Regnskapet følger 

bestemmelsene som gjelder for interkommunalt samarbeid og føres som eget regnskap i 

vertskommunens driftsregnskap.  

Regnskapet skal føres slik at korrekt KOSTRA rapportering kan ivaretas av partene på en effektiv 

måte. Ansvaret som påhviler den enkelte kommune om å rapportere informasjon om ressursbruk og 

tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer (KOSTRA, o.a.), blir ikke endret ved denne 

avtalen. 

 

5.3 Økonomirapportering 

 
5.3.1 Tertialrapport 

 Vertskommunen avgir tertialrapporter per 30. april og 31. august. 

 Eventuelle avvik skal påpekes og forklares. 

 Frist for oversendelse fra vertskommune til samarbeidskommunen er 15. mai og 15. september. 

 Rapporten skal gi samarbeidskommunen korrekt grunnlag for rapportering til KOSTRA. 

 

 



 

 

5.3.2 Årsrapport 

 Vertskommunen utarbeider årsrapport med relevant statistikk for tjenesten. 

 Årsrapport økonomi pr. 31. desember (3. tertial) settes opp med hovedtall, regnskap mot 

budsjett og fordeling på kommunene.  

 Årsrapport sendes samarbeidskommunen. Frist 5. februar. 

 

5.3.3. Årsmelding 

Beskriver måloppnåelse, inkludert tall på overordnet nivå. Avvik skal påpekes og forklares. Nye 

utfordringer og muligheter som avdekkes bør påpekes i årsmeldingen (evt. i vedlegg). 

Årsmeldingen sendes samarbeidskommunen så snart denne er klar, og senest 15. mars slik at 

samarbeidskommunen kan få med seg relevant info i sine årsmeldinger. 

Vertskommunen er videre ansvarlig for å ivareta samarbeidskommunenes innsyns- og 

informasjonsbehov. 

 

6. Endringer og oppløsning av samarbeidet 

 

6.1 Uttreden av samarbeidet  

Samarbeidskommunen kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i Ringerike 

interkommunale brannvesen og kreve seg utløst fra avtalen. Avtalen kan bare sies opp med virkning 

fra neste avtaleår jfr. kommuneloven § 28-1 i. 

For øyeblikkelig oppløsning gjelder kommuneloven § 28-1 i.  

6.2 Endring av avtalen 

Hver av partene kan kreve reforhandling av avtalen innenfor avtaleperioden. Det skal minimum gis 6 

(seks) måneders varsel før eventuelle reforhandlinger kan iverksettes. Det skal gjennomføres 

reforhandlinger dersom innbyggertallet i samarbeidskommunen overstiger 8 000 innbyggere eller 

dersom brann og redningsressursene samles i et interkommunalt selskap (IKS) for en større region 

eller flere kommuner vil slutte seg til vertskommunesamarbeidet.  

6.3 Tvisteløsning 

Tvist om avtalen eller om hvordan elementer i avtalen skal forstås, løses gjennom forhandlinger 

mellom partene og avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer oppnevnt av Fylkesmannen i 

Buskerud (vertskommunens fylke) dersom enighet gjennom forhandlinger ikke oppnås. Det samme 

gjelder tvist om utgiftsfordelingen.  

 

7. Ikrafttredelse 

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2015. Deltakerkommunene forplikter seg til å gjennomføre 

kommunestyrebehandling og delegere myndighet til vertkommunens iht. avtalens punkt 3.1 innen 

avtalt ikrafttredelsestidspunkt. 
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Arkivsaksnr.: 14/2173-1   Arkiv: C42  

 

Minnestein over Leif Dietrichsom i Søndre park 

 

Forslag til vedtak: 
 

Minnesteinen over Leif E. Dietrichson blir stående i Søndre park. 

 

Sammendrag 
Det ble i 1949 reist en minnestein over Leif E Dietrichson i Søndre Park. Plasseringen har 

vært omdiskutert og vedtak om flytting til fengselsparken fra 2002 ble ikke gjennomført. Ut 

fra tiden som er gått, gjennomført og planlagt ansiktsløfting og fornying av parken og 

områdene rundt, innstiller rådmannen på at minnesteinen ikke blir flyttet.  

 

 

Innledning / bakgrunn 
I Søndre Park ble det i 1949 reist en minnestein over Kaptein Leif Dietrichson, en av 

Hønefoss sine helter. Han var født i 1890 og døde sammen med Roald Amundsen i 1928 på 

unnsetningsferd med flyet Latham for å redde Umberto Nobile og hans besetning på 

luftskipet Italia.   

 

Det har vært flere initiativ for å flytte minnesteinen et annet sted i byen, og da fengslet ble 

lagt ned i 1996 og etter hvert ble overtatt av Kulturstiftelsen Fengselet, ble det gjort vedtak 

som tok sikte på å flytte steinen til fengselsparken, siste gang i 2002. (Formannskapet 

15.04.2002). Begrunnelsen for dette var at man mente at plasseringen var for anonym, og at 

man i starten av etablering av fengselsparken tenkte at dette kunne være et egnet sted.  

Når fengselsparken ble utviklet fant en ikke noen løsning for minnesteinen, så vedtakene ble 

ikke gjennomført.  Kulturstiftelsen Fengselet som eier bygningen og fengselsparken i dag, 

opplyser at å flytte steinen til fengselsparken er ikke aktuelt og ønskelig. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 
 



 
 

Minnesteinen i Søndre Park stått ytterst i Søndre park. Steinen markerer en avslutning av 

parken før skråningen ned mot elva og Petersøya.  

 

Ønsket om flytting har vært fremmet med begrunnelse i at Dietrichson er en av byens helter 

og at stedet statuen står er anonymt og bortgjemt. Som alternative plasseringer har det i 

tidligere saksutredninger blitt nevnt steder som Søndre torg, Nordre torg, uten for Søndre 

park, Brutorget, Bybrua, Riddergaarden og Hønefoss kirkegård. 

 

I skråningen ned mot Petersøya vært det vært tett skog med høye løvtrær og det har 

sommerstid vært en vegg av løv utenfor minnesteinen.  Det siste året er skråningen ryddet, 

det har og blitt felt trær i parken, så området rundt minnesteinen framstår nå lysere, med god 

sikt over til Petersøya og Støalandet. Rundt minnesteinen er det anlagt blomsterbed. 

 

Det er videre planer om å utvikle en utendørs aktivitetspark i Hønefoss. Formannskapet har 

vedtatt at denne skal etablerers i på Livbanen og i Søndre park (F-sak 120/14). 

Initiativtaker til dette er Ringerike Næringsforum og Ringerike utvikling. Planene tar form 

og aktivitetsparken blir påbegynt i 2015.  I prosjektplanen heter det at  

 

«Søndre Park ligger skjermet til mot byens trafikk og med elva som nabo i ytterkant. 

Søndre Park er en perle som i liten grad brukes i dag og som det er store ønsker om å 

gjøre til en mer attraktiv grønn lunge med aktiviteter for liten og stor.»  (Vedlegg) 
 

Aktivitetsparken vil være et bidrag i den retning. Det er planer om etablering av ulike 

apparater, som appellerer til fysisk aktivitet for forskjellige aldersgrupper. Det er og forslag 

om å tilrettelegge Livbanen for økt aktivitet på sommerstid. Og en kan tenke seg flere 

benker, grillplass etc.  

 



Parken ligger og nær til Petersøya. Stiene langs elva fra Hovsenga til Benterud blir nå 

merket opp og skiltet. Stien går og rett nedenfor parken.  (K-styret 13.12.2013). 

 

Initiativtagerne til aktivitetsparken har sammen med leder i Ringerike kommune sin 50 

årsjubileumskomite vurdert minnesteinens plassering i lys av blant annet utviklingsplanene 

for området.  De konkluderer med at  

 

«Dette er en stor og flott minnestein som har stått i parken i 65 år.  

Det er ryddet pent rundt minnesteinen og til våren med nye blomster vil området 

kunne fremstå svært pent. 

Den har en historisk plass i Søndre park og passer godt inn i omgivelsene. Gir økt 

attraktivitet. Minnesteinen bør fortsatt være plassert i Søndre park.» 

          (Vedlegg) 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Formannskapet 20.04.2002: Flytting av minnestein over Leif Dietrichson 

K-styret 13.12.2013: Handlingsprogram 2014-2017, der en støtter etablering av tursti. 

F-sak 120/14: Aktivitetspark i Hønefoss  

  

Alternative løsninger 
 Alternativ løsninger vil være å vedta flytting av minnesteinen og finne et egnet sted for den. 

 

Rådmannens vurdering 
 I 2002 fant rådmannen en åpning for å flytte minnesteinene hvis den en ny plassering vil 

medføre langt bedre forhold. Rådmannen skrev at 

 

«det bør være svært tungtveiende grunner når man bestemmer seg for å flytte en 

minnesten. Det er som oftest svært mange vurderinger som har ligget til grunn for at 

den aktuelle minnesten har fått sin utforming og sin plassering. Derfor, selv om det 

skulle foreligge flere gode grunner til å flytte minnestenen, vil disse argumenter 

normalt ikke være tilstrekkelige. I foreliggende tilfelle har vi informasjon om at del 

var en svært lang prosess med mye uenighet underveis som til slutt resulterte i den 

nåværende plassering.» 

 

Rådmannens vurdering i dag er at steinen bør bli stående der den er. En grunn er det 

rådmannen pekte på i 2002. Det andre er tidsaspektet. Minnesteinen har stått på samme sted 

i 65 år og det er 12 år siden siste sak om flytting. Det tredje er gjennomførte og planlagt 

tiltak som vil gjøre parken og nærliggende områder mer attraktive. Den nedre delen av 

parken der statuen står har fått en ansiktsløfting det siste året og omgivelsene rundt statuen 

er åpnere og lysere. Den ligger og nær inn til den nye oppmerkede «by-stien». Planene om å 

etablere en aktivitetspark i området vil og være med å bidra til at parken blir mer attraktiv. 

Rådmannens vurdering er derfor at minnesteinen bør bli stående i Søndre Park. 

 

 

 

Vedlegg 
Innspill fra Runar Johansen, Linda Nordgården og Tone Thoresen om bl.a. minnesteinen. 

 



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, 29.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/646-1   Arkiv: M55  

 

ETABLERING AV BYTOALETT I HØNEFOSS SENTRUM  

 

Forslag til vedtak: 
 

Ringerike kommune etablerer ikke bytoalett i sentrum av Hønefoss nå. 

 

 

Sammendrag 
Det mangler offentlig toalett i sentrum av Hønefoss som er åpent døgnet rundt.  

Det finnes ulike mulige fysiske løsninger og ulike driftsmodeller for et slikt toalett. Behovet 

må veies opp mot kommunens økonomiske situasjon. 

 

Innledning / bakgrunn 
Det har vært oppslag i media om at det mangler offentlig toalett i Hønefoss sentrum og som 

er åpent døgnet rundt. Det har vært pekt på et udekket behov spesielt etter stengetid for 

serveringsstedene og at det medfører urinering i gater og bakgårder. Det finnes toaletter på 

serveringsstedene samt i servicebygget for bussgata, men disse har begrenset åpningstid. 

Det er pekt på at kommunen må ta ansvar for dette. Kommunen har innhentet foreløpig 

tilbud på bygging og drift av toalettanlegg. Kommunen er i en vanskelig økonomisk 

situasjon som tilsier at den er nøktern med hensyn til nye forpliktelser. 

 

Beskrivelse av saken 
Det mangler offentlig toalett i sentrum av Hønefoss som er åpent døgnet rundt.  

Det finnes ulike fysiske løsninger og ulike driftsmodeller. 

Det finnes alternative aktuelle plasseringer for frittstående toalettbygg i sentrum 

Det kan også vurderes alternativ lokalisering i eksisterende bygg. 

Kommunen kan bygge og drifte selv eller kjøpe tjenestene. 

Dersom kommunen velger å etablere offentlig toalett må den innhente konkurrerende tilbud 

på løsning med pris i tråd med lov om offentlige anskaffelser, alternativt etablere tilbudet 

selv. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Bytoalett er ikke nevnt i noen kommunale planer eller budsjetter. 

 

Juridiske forhold  
Det er ikke lovkrav om offentlig toalett i bysentrum.  



 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Det er ikke behandlet sak om bytoalett tidligere, men saken har vært drøftet i HMA og 

formannskapet.  

 

Økonomiske forhold 
Rådmannen har innhentet ett tilbud på et frittstående bytoalett med wc, handicapwc og 

pissoar for å få en pekepinn på kostnadsnivået. Disse er: 

 

1)Alternativ kjøp: kr 1.200.000,- eks mva. Lokal tilkopling til vann, avløp, el 

kommer i tillegg. Drift og vedlikehold kommer i tillegg. 

 

2)Alternativ leie med drift og vedlikehold kr 35.000,- eks mva. pr mnd. 

 

3)Alternativ reklamefinansiert toalett. De to bedriftene som har slikt opplegg 

opplyser at dette ikke er aktuelt i Hønefoss da byen er for liten til å gi tilstrekkelig 

overskudd. 

 
Dersom det planlegges nytt toalettbygg må kommunen skaffe tomt, søke byggetillatelse og 

varsle naboer. Det må skiltes tydelig i bygatene. 

 

Alternative løsninger 
Alternativt forslag til vedtak: 

 

«Rådmannen får oppdrag med å innhente konkurrerende tilbud på etablering og drift av 

offentlig toalett i sentrum og gjennomføre tiltaket. Investerings- og driftskostnader 

innarbeides i budsjett 2015.» 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen ser behovet for et bytoalett i Hønefoss sentrum og temaet har også vært tatt opp 

av næringsliv i sentrum og av media flere ganger. 

 

Rådmannen mener imidlertid at Ringerike kommunes økonomiske situasjon tilsier at det 

ikke ligger til rette for å etablere dette nå. Rådmannen anbefaler derfor at det ikke etableres 

bytoalett i sentrum av Hønefoss nå. 

 
 

 Ringerike kommune, 28.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Helland  

saksbehandler: Gunnar Hallsteinsen 

 



 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1477-3  Arkiv: PLN 367  

 

Sak: 113/14 

 

367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 

og 12-10.  

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

3. Ved vedtak av områdereguleringa, tas det sikte på å oppheve de deler av gjeldende 

reguleringsplan 272-03 Eggemoen Industriområde og flyplass, vedtatt 20.06.07 som 

overlappes av ny plan.  

4. Der utarbeides konkrete planer  m.h.t erstatningsarealer for idrett og friluftsliv. Det 

må herunder vurderes hvordan opparbeiding kan sikres og fordeling av kostnader.  

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.11.2014: 

 

Endringsforslag,  1. setning punkt 4,  fra Ole-Gunnar Øhren (V): 

 

Det utarbeides konkrete planer  m.h.t. erstatningsarealer for idrett og friluftsliv.-------. 

 

Forslag fra Steinar Larsen (uavh) nytt punkt 5: 

 

«Innspill etter 1 gang uttalelse forelegges H.M.A. før den går til 2 gangsbehandling». 

 

Punktvis avstemming: 

 

1. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

2. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

3. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

4.  Ved alternativ avstemming mellom Øhrens  og rådmannens forslag , ble Øhren forslag 

vedtatt mot 3 stemmer. Mindretallet besto av Broberg (H),  Bjerke (Frp) og Juverud 

Sørstrøm (Sol). 

5. Larsens forslag fikk 1 stemme og falt.  

 

Dette som hovedkomiteens (HMA) innstilling til formannskapet.  
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Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1477-1   Arkiv:   

 

367 OMRÅDEREGULERING FOR EGGEMOEN AVIATION & TECHNOLOGY 

PARK – 1. GANGSBEHANDLING 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 

og 12-10.  

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

3. Ved vedtak av områdereguleringa, tas det sikte på å oppheve de deler av gjeldende 

reguleringsplan 272-03 Eggemoen Industriområde og flyplass, vedtatt 20.06.07 som 

overlappes av ny plan.  

4. Det skal vurderes konkrete muligheter for å etablere erstatningsarealer for idrett og 

friluftsliv. Det må herunder vurderes hvordan opparbeiding kan sikres og fordeling 

av kostnader.  

 

Sammendrag 
Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av en næringspark rundt Eggemoen 

flyplass, tilrettelagt for virksomheter med flyplassrelatert behov og teknologibaserte 

kunnskaps- og produksjonsbedrifter. Dette innebærer også å legge til rette for kontorbygg og 

eventuelle andre formål som naturlig kan knytte seg opp mot næringsparken.  

 

Planprogram for planarbeidet ble fastsatt 21.08.2012, og nå legges planforslag med 

konsekvensutredning fram for politisk behandling. Planforslaget omfatter store områder som 

er populære og mye brukt til friluftsaktiviteter og trening, og medfører store negative 

konsekvenser for utøvelse av dette. Forslaget legger også opp til å ikke bevare flere 

naturområder som anses verdifulle.  

 

Med bakgrunn i en helhetlig vurdering der også konsekvensene for naturmangfoldet og 

muligheten for flytting av friluftsaktiviteter er vurdert, anbefaler rådmannen likevel at 

planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannen ser svært 

positivt på at planforslaget vil bidra til utvikling av næringsliv med tilhørende 

arbeidsplasser. 

 



Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

Eggemoen ligger nordøst for Hønefoss, ikke langt fra grensa til Jevnaker kommune og 

Oppland fylke. Planområdet ligger like ved E16. I tilknytning til Eggemoen flyplass er det 

etablert virksomheter som Tronrud Engineering, Norsk Titanium og Topflight. På deler av 

planområdet står et tidligere forsvarsanlegg, Eggemoen leir.  

 

Eggemoen er en av flere grusmoer i Ringerike. Den ligger som et markert platå i området, og 

faller bratt ned mot sør og Hønefoss, og mot sørøst og Randselva . Området grenser ellers 

nordøst mot Jevnaker, sørvest mot Nærstadmarka/Hensmoen og nordvest mot Eggemoen og 

Vågårdsåsen. Området består av en typisk furumo, hvor store deler av området er ryddet for 

vegetasjon på grunn av eksisterende rullebane, og ved eksisterende bygg. Det er ei etablert 

lysløype, og flere merka stier i området.  

 

Planforslaget 

Forslag til områderegulering er mottatt fra Halvorsen&Reine AS, på vegne av Ola Tronrud 

AS. Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

1. Plankart i målestokk 1:1000, merka "1. gangsbehandling". Se vedlegg 1.  

2. Reguleringsbestemmelser datert 22.10.2014. Se vedlegg 2.  

3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 22.10.2014. Se vedlegg 3.  

 

Planbeskrivelsen inneholder en beskrivelse av planforslaget og konsekvensutredning. I 

kapittel 9 er konsekvensutredningen oppsummert og sammenstilt. Det er utarbeida flere 

delrapporter (vedlegg 7-17).  

 

Planforslaget legger til rette for virksomheter med flyplassrelatert behov og teknologibaserte 

kunnskaps- og produksjonsbedrifter. Planen har et langt tidsperspektiv, som blant annet 

avhenger av markedet. Det vil trolig ta flere tiår før planområdet er fullt utbygd. 

Maksimal utnyttelsesgrad beregnes i % BYA og skal ikke overskride 50 % innenfor  

områdene avsatt til byggeformål. Maksimal byggehøyde for gesims og møne er satt til 18,0 

m.  

 

Krav om disposisjonsplan og utomhusplan 

Planområdet er stort, og plankartet framstår lite detaljert. Dette må ses i sammenheng med  

reguleringsbestemmelsene som setter krav om disposisjonsplan for de enkelte 

byggeområdene. Disposisjonsplanen skal vise en mer detaljert utnyttelse, med tomtegrenser, 

internt vegnett, byggegrenser, atkomst m.m. Disposisjonsplanen skal være utgangspunktet 

for en mer detaljert utomhusplan for den enkelte tomt. Det er også satt krav om en viss andel 

grønt innenfor hver tomt.  

 

Eggemoen – felles planbeskrivelse  

Rådmannen v/ areal- og byplankontoret har utarbeida en egen planbeskrivelse for Eggemoen 

som helhet. Se vedlegg 4. Dette dokumentet tar for seg noen overordna temaer og de forslag 

til utvikling som kommunen kjenner til i området. Denne planbeskrivelsen er utarbeida ut fra 

krav i planprogrammet om å utrede konsekvenser for et større område (se s. 17 i 

planprogrammet). Det er også utarbeida 3 temakart til denne planbeskrivelsen (vedlegg 18-

20).  

 



Gjeldende reguleringsplan 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 272-03 Eggemoen Industriområde 

og flyplass, med siste vedtatte endring 20.06.2007. Ny områderegulering vil overlappe og 

oppheve denne planen.  

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en områderegulering. Størsteparten av planområdet foreslås regulert 

uten krav om påfølgende detaljregulering. Dvs. at byggesaker kan behandles umiddelbart 

etter vedtak av plan. Dersom det utløses krav om utbygging av nytt kryss mot E16 må det 

utarbeides en egen detaljregulering for dette.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet er i hovedsak eid av Ola Tronrud AS.  

 
Natur og friluftsliv 

Eggemoen er et mye brukt område til utøvelse av friluftsliv og trening. Mange klubber og 

organiserte utøvere av ulike typer aktiviteter har sterke interesser til områdene som nå 

foreslås regulert til næringspark. Det flate terrenget med oppmerkede løyper, lysløype og 

overganger mot andre landskapsformer (særlig stigningen mot Buttentjern) gjør området 

svært attraktivt. Oppmålte løyper med kjent lengde og markering for hver kilometer gjør 

sammen med lysløypetrasèen området svært attraktivt også for uorganiserte som benytter 

Eggemoen til tur og trening. Konflikten med utøvelse av friluftsliv og de sterke interessene 

ulike brukergrupper har til området har ført til at det i utredningene er lagt særlig vekt på 

kartlegging av konsekvensene ved omregulering fra LNF.  

 

Flyplassen og konsesjon 

Planforslaget tilrettelegger for etablering av en industri og næringspark med egen flyplass. 

Flyplassen er etablert og det er store omkringliggende utbyggingsområder med svært gode 

muligheter for forbindelse via veg og på sikt kanskje jernbane mot sentrale områder på 

Østlandet. Dette gir Eggemoen en unik identitet som gjør at området vil kunne konkurrere 

om aktører som ikke ville vært aktuelle for andre industri og næringsområder i regionen. 

 

Flytrafikken som tillates på flyplassen kontrolleres gjennom konsesjonen. Denne gir føringer 

for tider, størrelse på fly/ antall passasjerer og antall flybevegelser. For å få konsesjon til drift 

av flyplass må konsesjonssøknaden være i tråd med gjeldende arealplan. Konsesjon gis av 

luftfartstilsynet etter søknad fra konsesjonssøker. Kommunen vil være høringspart i slike 

saker, og deres syn vil normalt bli tillagt stor vekt dersom det ikke er snakk om 

hovedflyplasser. Høringsfristen for innspill til konsesjonssøknaden er normalt så lang at 

kommunen vil ha nødvendig tid til å få en uttalelse politisk behandlet, og eventuelt foreta 

lokal høring av sine innbyggere. 

 

Dagens konsesjon for Eggemoen tillater et relativt høyt antall flybevegelser. Ut i fra dagens 

bruk med trening for bl.a. ambulansehelikopter er det nødvendig med et høyt antall. 

Bakgrunnen for dette er at en letting og landing regnes som to bevegelser, og under trening 

vil antallet bevegelser derfor bli høyt uten at fartøyet forlater landingsstripa. 

 

Jevnaker 



Planområdet strekker seg nesten til nabokommunen Jevnaker. Både vegforbindelsen E16 

mellom Jevnaker og Hønefoss og aktiviteten planforslaget legger opp til vil ha mye av de 

samme konsekvensene for Jevnaker som for Ringerike. Dette gjelder både positive 

konsekvenser i form av mulige arbeidsplasser og verdiskapning, men også de negative 

gjennom støy/forurensning og tap av et mye brukt friluftsområde. Jevnaker kommune er 

høringsinstans når planforslaget sendes på høring.  

 

Trafikk 

Ved full utbygging i tråd med planforslaget vil det, etter beregningene i trafikkutredningen, 

genereres stor trafikk til området og det vil være behov for etablering av nytt planskilt kryss 

inn til Eggemoen. Ansvar og finansiering av dette er ikke klarlagt og hensynet er derfor 

ivaretatt gjennom rekkefølgebestemmelsene som setter begrensninger for utbyggingen inntil 

et planskilt kryss er regulert og etablert. Eksisterende kryss har fortsatt god kapasitet og 

tillater en viss utbygging i tråd med planen. Det er her naturlig å presisere at planforslaget tar 

sikte på en utvikling over tiår og at trafikktallene ved full utbygging er i samme 

størrelsesorden som trafikken fra E16 inn til Hønefoss ved Hvervenkastet. Dagens kryss 

ventes derfor ikke å bli begrensende i nær framtid. 

 

Teknisk infrastruktur 

Utvikling av Eggemoen vil få ringvirkninger utenfor selve området Eggemoen når det 

gjelder vann- og avløp. Utviklingsplanene tilsier at vannforsyningsnettet må forsterkes. 

Likeledes må transportnettet for avløp måtte ses på. Eggemoen har i dag vannforsyning fra 

Viul og høydebassenget Askilsrud, og tilfredsstiller ikke brannvannskrav. Kommunen 

ønsker å legge til rette for en tosidig forsyning mot Eggemoen, og har sett på ulike 

alternativer for dette. Det er gjort nærmere rede for dette i den felles planbeskrivelsen, 

vedlegg 4. Se også vedlegg 17 med notat om framtidig vannforsyning på Eggemoen.   

 

Kulturminner/Eggemoen leir 

Eggemoen leir er fredet gjennom "landsverneplan for Forsvaret". Planforslaget tar ikke sikte 

på annen bruk av området, enn at det sikres gjennom etablering av en hensynssone. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Eggemoen er i gjeldende kommuneplan vedtatt 30.08.2007 avsatt til følgende formål:  

- Landbruks- natur- og friluftsformål (LNF). 

- Erverv. 

- Annet byggeområde. 

- Flyplass. 

- Offentlig bygning. 

 

I tillegg til de ordinære arealformålene viser kommuneplanen følgende:  

- Et større område er båndlagt for forsvaret. Forsvaret har opphevet klausuleringen for 

deler av området, og dette skal endres ved revisjon av kommuneplanen i 2015.  

- Vurderingsområde for framtidig masseuttak.  

- Aktuell korridor for forkortelse av E16 mellom Nymoen og Eggemoen.  

- Innflygningsflate for Eggemoen flyplass.  

 

Planforslaget er ikke i tråd med kommuneplanen, da det foreslås å regulere et større LNF-

område til næringsformål.  



 

Næringsutvikling er et av hovedmåla i kommuneplanen, og et satsingsområde iht. kommunal 

planstrategi. I kommuneplanen står det blant annet at det skal tilrettelegges for ny 

næringsetablering på forsvarets eiendommer på Eggemoen.  

 

Juridiske forhold  
Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene gjøres rede for hvordan disse er fulgt opp. Det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i.   

 

Områdene planforslaget omfatter er kartlagt. Det er imidlertid igangsatt et arbeid for 

kartlegging av biologisk mangfold på kalk og sand-furuskoger som tidligere har vært ansett 

som en mindre interessant biotop og som Eggemoen er et typisk eksempel på. Denne 

kartleggingen er ikke ferdig, og det foreligger ikke konklusjoner foreløpig. Det vil være 

naturlig å vurdere om prosjektet bringer noe nytt til saken. Se vedlegg 15 og 16. 

Vurderingene i saken er gjort med bakgrunn i tidligere utførte kartlegginger. 

 

Planforslaget er i konflikt med de kartlagte naturområdene som har stor verdi. Vern av disse 

områdene vil skape utfordringer i forhold til en effektiv utnyttelse av områdene avsatt til 

industri/næring og taxebane. Det er også usikkert om ønsket effekt av vern vil oppnås 

dersom områdene rundt bygges ned og lokalitetene beholdes som øyer i næringsparken. 

Planforslaget som fremmes legger derfor opp til at naturmangfoldet i denne saken må vike 

for hensynet til å legge til rette for næringsparken. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 Samarbeidsavtale mellom Ola Tronrud AS og Ringerike kommune ble vedtatt i 

formannskapet 01.11.2011 sak 148/11. Kommunen har gjennom vedtak av denne 

avtalen blant annet forplikta seg til å prioritere planressurser, være positiv som 

uttalepart til konsesjonssøknad, samt å gå inn for å oppheve fredningen av Eggemoen 

militærleir. Avtalen følger som vedlegg 6.  

 Formannskapet vedtok oppstart av planarbeidet, samt høring og offentlig ettersyn av 

forslag til planprogram 17.01.2012, sak 13/12.  

 Planprogrammet ble fastsatt av formannskapet i møte 21.08.2012, sak 190/12 (se 

vedlegg 5), 

 

Økonomiske forhold 
Planen fremmes som en områderegulering, som er en kommunal plantype. Det vil si at 

kommunen ikke kan ta saksbehandlingsgebyr for planen.  

 

Utbygginga vil gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av infrastruktur. 

Det er blant annet foreslått at deler av vegsystemet skal være kommunalt. Dette gjelder "o-

veg" som går fra krysset mot E16 og langs vestsiden av planforslaget i retning forsvaret.  

 



Det er videre lagt opp til tilknytning til kommunalt V/A-anlegg på sikt, og utviklingen på 

Eggemoen vil kreve betydelige investeringer i V/A. Fordeling av kostnader må avklares 

gjennom utbyggingsavtale.   

 

Behov for informasjon og høringer 
Iht. planprogrammet skal det gjennomføres et informasjonsmøte i forbindelse med høring og 

offentlig ettersyn.   

 

Rådmannen har avtalt møte om planforslaget i planforum. Planforum er et forum der 

regionale myndigheter som fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens Vegvesen har møte 

med kommunene for å klarlegge og samordne statlige, regionale og kommunale interesser. 

Ola Tronrud A/S vil være representert og informere om planen på møtet som etter planen 

skal avholdes i november. 

 

Rådmannens vurdering 
Konsekvensutredning  

Planarbeidet krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. 

Rådmannen anser at utredningsplikta er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og 

vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført.  

 

Idrett og friluftsliv 

Når det gjelder idrett og friluftsliv er det konkludert med at konsekvensene er store og sterkt 

negative. Mulighetene for å etablere tilsvarende tilbud i tilgrensende områder er til stede.  

Flytting av anleggene og opparbeiding av løyper andre steder er imidlertid problematisk ut i 

fra at dette vil legge bindinger på annen manns grunn. Rådmannen mener det må sees 

konkret på mulighetene for å etablere erstatningsarealer, og hvordan opparbeiding kan 

sikres.  

 

Samla vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Eggemoen Aviation & Technology Park som vil kunne 

bidra til næringsutvikling og et betydelig antall arbeidsplasser i Ringerike. Med bakgrunn i 

dette anbefaler rådmannen at planforslaget fremmes, og sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn. Høringsfristen kan vurderes ut i fra eventuelt ønske om politisk 

behandling i Jevnaker. 

 

Vedlegg 
1. Plankart i målestokk 1:1000, merka "1. gangsbehandling".  

2. Reguleringsbestemmelser datert 22.10.2014.   

3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 22.10.2014.  

4. Eggemoen – felles planbeskrivelse, datert 16.10.2014.  

5. Fastsatt planprogram, 21.08.2012.*  

6. Samarbeidsavtale mellom Ola Tronrud AS og Ringerike kommune, 02.07.2012.*  

7. Flyfotomontasje Eggemoen Aviation & Technology Park* 

8. Prinsippsnitt taxebane* 

9. Temautredninger: Naturmangfold, idrett og friluftsliv, infrastruktur. Oktober 2012*  

10. Notat naturmiljø 05.07.2013* 

11. Notat transport 05.06.2013* 

12. Støyutredning 26.03.2014* 



13. Rapport støysoner etter T1442/2012 for Hønefoss flyplass, Eggemoen, 03.03.2014* 

14. Lokal luftforurensning Eggemoen flyplass og næringspark, mars 2014* 

15. Sandfuruskog, notat 28.04.2014* 

16. Sandfuruskog og sandfuruskogsopper NINArapport foreløpig versjon oktober 2014* 

17. Notat framtidig vannforsyning Eggemoen 24.10.2014* 

18. Temakart idrett og friluftsliv* 

19. Temakart naturmangfold og kulturminner* 

20. Temakart samferdsel og infrastruktur* 

 

 

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, 27.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Lars T. Lindstøl og Guro Skinnes 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 
BESTEMMELSER 

0605_272-367områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park 
 
Utarbeidet av Halvorsen & Reine AS, dato: 22.10.2014 
Revidert av Ringerike kommune 27.10.2014. 1. gangsbehandling 
 
1.gangsbehandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO. 
2.gangsbehandling 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, jf. pbl. § 12-5: 
         

1. Bebyggelse og anlegg, kombinerte formål     Feltnavn 

Kontor/industri         K/I   
Kontor/industri/flyplassrelatert virksomhet/lager/bevertning/overnatting  KF 1-2 
Kontor/industri/bevertning/overnatting/lager     KF 3 

 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Samferdsel/teknisk infrastruktur         
Veg  
Gang-/sykkelveg        GS 
Lufthavn – bygg, hangar etc 
Lufthavn – landingsbane 
Lufthavn – taxebane/manøvrering 
Annen veggrunn, grøntareal  

 
3. Grønnstruktur  

Grønnstruktur/teknisk infrastruktur 
Grønnstruktur/parkering 
Vegetasjonsskjerm, VS 

 
4. Landbruks-, natur og friluftsområde (LNF) 

Skogbruk 
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5. Hensynssoner 
Sikringssone – flystripe/taxebane  H_130 
Båndleggingssone – forsvaret  H_190 
Hensynssone – landskap   H_550 
Hensynssone – kulturmiljø  H_570 
Detaljering - plankrav 

§ 1. Fellesbestemmelser 
 
§ 1.1 Utnyttelsesgrad 
Maks utnyttelsesgrad beregnes i % BYA, og skal ikke overskride 50 % innenfor alle områder 
avsatt til byggeformål.  
 
§ 1.2 Byggehøyde 
Maksimal byggehøyde for gesims-/møne er 18,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå. Tekniske 
installasjoner, som ventilasjonsanlegg, antenner, heishus etc. kan overstige maks gesims med 
inntil 3,5 m. 

 
§ 1.3 Byggegrenser 
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrenser, som angitt på plankartet.  
Byggegrense mot kommunal veg skal være 15 m fra senter veg.  
Byggegrense mot riksveg skal være 50 m fra senter veg.  
Byggegrense mot gangveg skal være 10 m fra senter veg.  
Byggegrense mot internveg/privat veg skal være 10 m fra senter veg. 

 
§ 1.4 Utforming 
Av hensyn til flytrafikk/radarrefleks, skal fasadekledning og tak ikke ha blank/lysreflekterende 
overflate.  
 
§ 1.5 Veger 
Profil nye internveger/tverrgående veger som ikke er angitt på plankartet, skal angis på 
disposisjonsplan jf. § 7.2.  

 
§ 1.6 Grøntareal 
Terreng som er berørt av utbygging, skal gis en parkmessig sluttbehandling. 
Det skal avsettes et areal på minimum 10 % til grøntområder innenfor hver tomt.  
Arrondering av dette arealet skal dokumenteres i utomhusplan.  
I tillegg skal areal mellom veggrunn (både regulert og angitte internveger) og byggegrense, som 
ikke nyttes til parkering/manøvrering/avkjørsler, opparbeides som grøntareal.  
 
§ 1.7 Gjerder 
Det kan oppføres gjerde i området, som kan ramme inn hele, eller deler av området.  
Gjerde skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, vegkryss osv. Ved kryss og i utkjørsler, kan 
gjerde ha høyde inntil 0,5 m. Gjerde kan plasseres i nabogrense, og kan der hvor det ikke 
hindrer frisikt ha høyde inntil 3,0 m eller høyde som fastsatt av luftfartstilsynet.  
 
§ 1.8 Skilt og belysning 
Etablering av skilt og belysning må ikke være til hinder for drift av flyplass. 
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§ 1.9 Parkering 
Parkeringsdekning skal være iht. kommunens parkeringsbestemmelser.  
Dette gjelder også for sykkelparkering, med unntak for følgende formål/virksomheter: 

• Industri/lager (herunder hangar etc.): minimum 1 plass  /1000 kvm.  
Behov dokumenteres ved søknad om tillatelse til tiltak. 

• Flyplassrelatert virksomhet forøvrig: Krav til dokumentasjon av behov ved søknad om 
tillatelse til tiltak.  

 
Det bør tas sikte på å dele opp store trafikkflater med grønt. 
Parkering skal medregnes i % BYA med 18 kvm pr plass.  
Parkering kan sikres på egen tomt, alternativt på felles parkeringsplasser.  
Dette skal dokumenteres gjennom disposisjonsplan, og omsøkes i utomhusplan. 
 
§ 1.10 VA-anlegg 
Dersom ikke annet avtales med kommunens tekniske avdeling, skal avstand fra kommunens 
VA-ledninger og signalkabler til bygninger og faste konstruksjoner være i tråd med 
kommunens VA-norm. Dersom bygg/konstruksjoner kommer i konflikt med eksisterende VA-
anlegg, må VA-anlegg flyttes.  
 
Nye traséer for infrastruktur bør etableres innenfor regulert areal for samferdselsanlegg og 
infrastruktur.  
 
Det skal avsettes areal for lavreservoar for brannvann innenfor området. Anlegget skal ha en 
kapasitet på minimum 750 m3.  
 
§ 1.11 Overvann 
Overvann skal fortrinnsvis behandles lokalt ved infiltrasjon. Det skal utarbeides en detaljplan 
for oppsamling av overflatevann. Forurensning skal håndteres ved godkjente rensetiltak, før det 
slippes ut i resipient/offentlig nett. Plan for overvann leveres med utomhusplanen, jf. § 2.0.1. 

 
§ 1.12 Forstøtningsmurer 
Utenfor byggegrenser tillates etablering av forstøtningsmurer etc.  
Eventuelle forstøtningsmurer skal dokumenteres ved byggesøknad.  

 
§ 1.13 Universell utforming 
Før det gis igangsettingstillatelse for byggetiltak, kreves det utomhusplan som dokumenterer at 
offentlig tilgjengelige områder som berøres av tiltaket, er planlagt universelt utformet. 
 
§ 1.14 Tilknytningsplikt 
Bygninger innenfor planområdet bør knyttes opp mot fjernvarmeanlegg, alternativt mot anlegg 
etablert inne på området. 

§ 2. Bebyggelse og anlegg, jf. pbl. 12-5 pkt 1. 

§ 2.0 Felles bestemmelser 
1. Utomhusplan 

Det skal lages en utomhusplan for hver tomt. Ved oppdeling av delområder i flere tomter, 
skal det utarbeides en disposisjonsplan jf. § 7.2. 
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Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal skal være dokumentert ved utomhusplan 
som framlegges ved søknad om rammetillatelse. Utomhusplanen skal utarbeides i 
målestokk 1:500 og omfatte kotesatt detaljplassering av bebyggelse, parkeringsplasser, 
uteoppholdsareal, avfallsdunker, interne atkomstveier og vise terrengendringer (gamle og 
nye koter), universell utforming, overvannshåndtering, evt. plassering/høyde/utforming på 
gjerde, samt grøntområder og evt. vegetasjonsbevaring og etablering av ny vegetasjon i 
feltet. 

§ 2.1 Kontor/industri (K/I 1-3) 

1. Formål 
Områdene K/I 1-3 kan nyttes til kontor og industri, herunder også produksjonslokaler, lager 
og logistikkvirksomheter. Mindre arealer kan nyttes til overnatting og bevertning relatert til 
næringsvirksomheten – herunder kantinevirksomhet, herberge/næringshybler for 
ansatte/arbeidere og lignende. 

2. Gangforbindelse 
Det skal etableres en gangforbindelse gjennom formål K/I 3 fra angitt vegformål i nord og 
sør og frem til felt for grønnstruktur (Dødisgropa).  

§ 2.2 Annet kombinert formål (KF 1, 2 og 3) 
Område KF 1 og KF 2 kan nyttes til kontor, industri, lager og flyplassrelatert virksomhet - 
herunder også overnatting og bevertning som er flyplassrelatert.  
Område KF 3 kan nyttes til kontor, industri, bevertning, overnatting, tjenesteyting, lager. 

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl. § 12-5, pkt 2 

§ 3.0 Felles bestemmelser 

1. Formål 
Områdene skal nyttes til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, med underformål som 
angitt på plankartet. 

2. Tekniske planer 
Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av, skal utføres i henhold til 
beskrivelse og tegninger som på forhånd er godkjent av kommunen. Dette inkluderer også 
belysning av kommunale veger.  

3. Vegstandard 
Vei med tilhørende avkjørsler o.l. skal være utformet med etter håndbok N100 Veg og 
gateutforming, der ikke annet er spesifisert i rekkefølgebestemmelser eller avtalt med 
kommunen. Belysning må ikke være i konflikt med drift av flyplass. 

4. Eierforhold 
Eierforhold er vist på plankartet.  

5. Vegers stigningsforhold 
Veg skal ha stigning maksimalt 10 %, og utformes etter prinsippene for universell 
utforming.  
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§ 3.1 Samferdsel/teknisk infrastruktur  
Område o_samferdsel er areal avsatt for fremtidig planskilt kryss, samt påkobling av 
Viulveien til E16. Utforming, plassering etc. må avklares i egen detaljregulering. 

 
§ 3.2 Gang- og/sykkelveg 
1. Område GS skal nyttes til gang-/ sykkelveg. Områdene kan, i tillegg til gang- og sykkelvei, 

nyttes av kjøretøyer for vedlikehold, brann og redning. 

§ 3.3 Lufthavn – bygg, hangar etc. 
1. Formål 

Innenfor området kan det oppføres flyplassrelaterte bygg, som hangarer, 
administrasjonsbygg etc. Tillatt utnyttelsesgrad, samt maks gesimshøyde, er tilsvarende som 
for områder avsatt til bebyggelse. 
 

2. Funksjon/bruk 
Området knyttes opp mot nødvendig aktivitet på flyplassen, da fortrinnsvis aktivitet knyttet 
til logistikk, lagring, parkering og vedlikehold av flymaskiner. 

§ 3.4 Lufthavn – landingsbane 
Området kan nyttes til lufthavn - landingsbane. 

 
§ 3.5 Lufthavn – taxebane/manøvrering 

Området kan nyttes til lufthavn, herunder taksebane, flyoppstilling, samt annet trafikk- og 
sikkerhetsareal for fly. 

§ 3.6 Annen veggrunn – grøntareal 
Innenfor området kan det etableres annen teknisk infrastruktur.  
Terrenget skal tilbakeføres og fremstå som en del av grøntarealet. 

§ 4. Grønnstruktur, jf. pbl. 12-5, pkt 3 

§ 4.1 Grønnstruktur/teknisk infrastruktur  
1. Formål 

Dødisgropa skal fremstå som et grøntområde i næringsområdet. Det kan være aktuelt å 
benytte tilgjengelige ressurser innenfor arealet i forbindelse med energiutvinning.  
Innenfor arealet, kan det etableres nødvendige konstruksjoner for en energisentral.  
 

2. Tillatt virksomhet/bygg 
Det kan etableres nødvendige bygg/konstruksjoner knyttet opp mot teknisk infrastruktur/ 
energiutvinning. Dette kan være anlegg som flisfyringsanlegg med lagring, eller lignende. 
 

3. Veg 
Det tillates etablering av veg og annen teknisk infrastruktur, som er nødvendig ved 
etablering av energianlegg. 
 

4. Vegetasjon 
Nye anlegg skal hensynta eksisterende landskap og vegetasjon.  
Eksisterende vegetasjon skal bestå i størst mulig grad. 
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§ 4.2 Grønnstruktur/parkering   
1. Formål 

Innenfor området kan det anlegges turstier/skiløyper samt parkeringsanlegg for friluftslivet. 
Parkeringsplasser skal utformes som grønne anlegg, oppdelt med vegetasjon. 
 

2. Vegetasjon 
Eksisterende vegetasjon skal bestå, der denne ikke er i konflikt med høyspentlinjen.  
 

3. Avkjørsler 
Avkjørsler til tomter kan etableres gjennom grønnstrukturområdet. 

§ 4.3 Vegetasjonsskjerm (VS) 
Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares.  
Avkjørsel til område KF3 kan etableres over inntilliggende vegetasjonsskjerm. 

§ 5. Landbruks-, natur og friluftsområder, jf. pbl. 12-5, pkt. 5 

§ 5.1 Skogbruk  
1. Skogbruk 

Område skal nyttes som jord- og skogbruksformål. Området skal skjøttes iht. føringer gitt 
for sikkerhetssone flyplass (luftfartsloven med forskrifter).  
I område Skog 1 kan det etableres helårs landbruksveg klasse 3.  
 

2. Installasjoner 
Innenfor området er det tillatt å etablere kommunaltekniske anlegg, samt installasjoner i 
forbindelse med drift av flyplassen, som lys etc. 

§ 6. Hensynssoner, jf. pbl. 12-5 

§ 6.1 Sikringssone – flystripe/taxebane (H130_) 
Innenfor sikringssonene H130_ skal terrenget og overflatens beskaffenhet være i følge 
luftfartstilsynets krav. Det skal ikke etableres hinder som gjennomtrenger hinderflatene som er 
vist i plan for restriksjonsområdene. 

§ 6.2 Sikringssone – Forsvaret (H190_) 
Innenfor sikringssonen H_190 tillates det ikke etablert bygg.  

§ 6.3 Hensynssone – landskap (H550_) 
Hensynssone landskap er lagt ved Dødisgropa. Ved etablering av anlegg i tråd med § 4.1.2, skal 
eksisterende landskapsdrag og vegetasjon i størst mulig grad hensyntas/bevares. 

§ 6.4 Hensynssone – kulturmiljø (H570_) 
Hensynssonen er anlagt ved Eggemoen Leir, der deler av bebyggelsen er fredet. Disse er angitt 
på plankart. Hensikten med hensynssonen er å sikre at ny bebyggelse skal hensynta det fredete 
militæranlegget hva gjelder plassering og utforming.  
 
§6.5 Sikringssone – høyspentlinje (H370_) 
Innenfor sikringssone H370- tillates det ikke etablert bygg.  
Det kan opparbeides parkeringsplasser.  
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§ 7. Rekkefølgebestemmelser 

§ 7.1 Kryss mot E16 – krav om detaljregulering  
Dersom årsdøgntrafikken til Eggemoen overskrider ÅDT 3700, kan det ikke, med mindre annet 
er avtalt med vegmyndighet, gis ramme- eller igangsettingstillatelse for bygninger på 
Eggemoen før det er bygd nytt kryss med E16.  
Av ÅDT 3700, er ÅDT 1500 forbeholdt areal innenfor angitt planavgrensning. 

 
For planarbeidet, må det utarbeides en ny trafikkanalyse, som dokumenterer faktisk belastning 
og utforming av nytt kryss. Detaljplan samt utbyggingsavtale for nytt kryss og eventuelt andre 
arbeider på E16 som en følge av dette, må foreligge før utbygging starter.Ved søknad om 
rammetillatelse, skal virksomheter dokumentere forventet ÅDT som følge av etableringen.  
 
Følgende tall skal nyttes for beregningen:  

 
 
§ 7.2 Disposisjonsplan 
For områdene KF 2 og 3, samt for areal K/I 2 og 3 skal det utarbeides en overordnet 
disposisjonsplan som viser en mer detaljert utnyttelse av de aktuelle delområdene (avgrenset til 
de tomtene i umiddelbar nærhet og frem til ny intern tverrvei), med tomtegrenser, internt 
vegnett med byggegrenser som viser atkomst til resten av områdene osv. Disposisjonsplanen 
skal være utgangspunktet for en mer detaljert utomhusplan, jf. § 2.0.1. Disposisjonsplanen skal 
leveres i forbindelse med byggesøknad eller tomtedelingssøknad. 
 
§ 7.3 Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse til 
disse planene.  
 
§ 7.4 Infrastruktur, gang og sykkelvei 
Veg – annen eierform: Intern ringvei kan etableres i etapper som samsvarer med utbyggingen, 
og som et minimum frem til utbyggingstomt. Dette skal dokumenteres ved søknad om tillatelse 
til tiltak, og angis på tilhørende disposisjonsplan. 
 
GS-offentlig: Ved etablering av nye avkjørsler fra veien ”Eggemoen” og inn mot 
næringsområdene, skal det etableres offentlig gang- og sykkelvei frem til disse. 
 



0605_367 områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park, bestemmelser  
 

  s. 8 av 8 

GS- annen eierform: Gang- og sykkelvei langs intern ringvei kan etableres i etapper som 
samsvarer med utbyggingen, og som et minimum frem til nye avkjørsler fra ringvei og inn til 
utbyggingsfelt. Dette skal dokumenteres ved søknad om tillatelse til tiltak, og angis på 
tilhørende disposisjonsplan. 
 
Utbyggere må ta kontakt med nettselskapet for å avklare forhold for nettutbygging og  
utforming av eventuell nettløsning. Samarbeid om infrastruktur må også vurderes.  

§ 7.5 Brannvann 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger i planområdet før det er dokumentert at 
brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 
 
§ 7.6 Forurensning 
Før det gis igangsettingstillatelse for bygning, skal det dokumenteres at virksomheten ikke 
forurenser grunnvann. 
 
§7.7 Løypenett 
Før oppføring av gjerde som stenger allmenn ferdsel gjennom et område, og før det gis 
igangsettingstillatelse til tiltak som kommer i konflikt med eksisterende gjennomfartsløype 
gjennom området, skal alternativ trasè som kobler parkering langs Eggemoveien frem til 
overgang over jernbanen være opparbeidet. 
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FORORD 
Ola Tronrud AS har gjennom flere år kjøpt eiendom beliggende på Eggemoen i Ringerike kommune 
for å utvikle området til næringspark med egen flyplass – Eggemoen Aviation & Technology park. 
Den delen av området som er regulert i dag er for lite for å virkeliggjøre Ola Tronrud AS sine 
planer. Planarbeid for regulering av ytterligere areal ble igangsatt august 2011, og omfattes av 
”Forskrift om konsekvensutredning”.  

Omregulering av området vil skje via en områderegulering. Dette er i utgangspunktet en kommunal 
planoppgave, men det kan inngås avtale med private aktører om utarbeiding. Slik avtale foreligger i 
dette tilfellet mellom Ola Tronrud AS og Ringerike kommune.  

Planprogram ble utarbeidet av Halvorsen & Reine AS og vedtatt av Ringerike kommune 21.8.2012. 
Planprogrammet gir føringer for planprosess og temaer for utredninger. Eiendommene er i 
planprogrammet forutsatt utviklet til område for flyplass, industri og kontor. 

Formålet med konsekvensutredningen er å klargjøre virkninger av tiltaket 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 områdeplanen kan vedtas. 

Planbeskrivelse til områdeplan med tilhørende konsekvensutredning presenteres i denne 
hovedrapporten. Det er utarbeidet flere delrapporter, og disse er lagt som vedlegg til 
hoveddokumentet. Hovedkonklusjoner og konsekvenser er sammenfattet i hoveddokumentet.  

Hovedrapporten er bygget opp som ett dokument, inneholdende:  

 Planbeskrivelse som består av beskrivelse av dagens situasjon, beskrivelse av tiltaket og 
beskrivelse av planforslaget 

 Konsekvensutredning 

Hovedrapport og tilleggsutredninger legges ut til offentlig ettersyn sammen med forslag til 
reguleringsplan, og for øvrig som fastsatt i plan- og bygningsloven og forskrift om 
konsekvensutredning. 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 
Miljø og arealforvaltningen 
Pb 123 Sentrum 
3502 Hønefoss 
 
Reguleringsplan med konsekvensutredning er utarbeidet av Halvorsen & Reine AS på oppdrag for 
Ola Tronrud AS. Vedlagte delrapporter  er utarbeidet av Rambøll AS og Sintef. 
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Eventuelle spørsmål vedrørende utredningene kan rettes til: 
Halvorsen & Reine AS 
v/Aina Lian  
Telefon: 32 21 52 90 
E-post: lian@heras.no 
 
Reguleringsplan med konsekvensutredning er også lagt ut på kommunen sin nettside: 
www.ringerike.kommune.no under ”reguleringsplaner”.  
 
Vedlegg til hovedrapport: 
 V1_Plankart 
 V2_Bestemmelser 
 V3_Illustrasjon 
 V4_Snitt taksebane 
 V5_Delutredninger 
 V6_Naturmiljø – tilleggsnotat 
 V7_Trafikk – tilleggsnotat 
 V8_Støyutredninger 
 V9_Luftforuensning 
 V10_Notat Sandfuruskog 
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2. SAMMENDRAG  

3.1 Formålet med områdereguleringen 
Formålet med reguleringsplanen er å muliggjøre utviklingen av en teknologisk næringspark med 
egen flyplass på Ringerike. I tillegg til å ”rydde opp” i forhold rundt den eksisterende planen 
innenfor planområdet (etablert vegstruktur etc), ønsker man at det tilrettelegges for 
næringsvirksomhet også vest for dagens flystripe. Dette er et område som i dag er avsatt til 
grøntområde, og som er båndlagt av Forsvaret. Arealet som søkes regulert ligger mellom flystripa 
og en tidligere taksebane.  

Planarbeidet skal underbygge Ola Tronrud AS sin visjon om å få etablert en næringspark på 
Ringerike tilrettelagt for flyplassrelatert industrivirksomhet, og annen lettere industrivirksomhet, 
med særskilt fokus på teknologi og utvikling. Dette innebærer også å legge til rette for kontorbygg 
og eventuelle andre formål som naturlig kan knytte seg opp mot det ovenstående.  

3.2 Dagens situasjon 
Dagens situasjon er beskrevet innledningsvis. Kort oppsummert kan det nevnes at innenfor foreslått 
planavgrensning ligger i dag Eggemoen Leir, hvor deler av bygningsmassen er fredet. I tillegg har 
Ola Tronrud AS satt i stand en lysløype, som nyttes som skitrasé vinterstid, og jobbeløype 
sommerstid. Det er også annet løypenett innenfor planområdet. Det er også funnet to lokaliteter som 
er vurdert å ha lokal og regional verdi, i forbindelse med registreringer av biologisk mangfold.  

Deler av planområdet omfattes allerede av gjeldende plan. Formål i denne planen forutsettes 
videreført i ny plan, bare tilpasset gitt i Plan- og bygningsloven av 2009.  

Det foreligger i dag konsesjon for drift av flyplass, og denne forutsettes også videreført.  

3.3 Områdeplanen 
Formål innenfor planen er som nedenstående:  

1. Bebyggelse og anlegg: 
a. Kontor/industri 
b. KF1: Kontor/industri/flyplassrelatert virksomhet/bevertning/overnatting/lager 
c. KF2: Kontor/industri/flyplassrelatert virksomhet/bevertning/overnatting/lager 
d. KF3: Kontor/industri/bevertning/overnatting/lager 

 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  

a. Samferdsel/tekn.infrastruktur 
b. Offentlig veg 
c. Veg 
d. Offentlig gang- og sykkelveg 
e. Gang- og sykkelveg 
f. Lufthavn – bygg/hangar etc 
g. Lufthavn – landingsbane 
h. Lufthavn – taxebane/manøvrering 
i. Annen veggrunn – grøntareal 

 
3. Grønnstruktur 

a. Grønnstruktur/teknisk infrastruktur 
b. Grønnstruktur/parkering 
c. Vegetasjonsskjerm 
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4. LNF 

a. Skogbruk 
 

5. Sone med angitte særlige hensyn 
a. Hensynssone – kulturmiljø 
b. Hensynssone – landskap 
c. Båndleggingssone – forsvaret 
d. Detaljering – plankrav 
e. Sikringssone – flystripe/taksebane 

 
Avbøtende tiltak er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene så langt som mulig.  

3.4 Konsekvenser av tiltaket 
Tiltaket er konsekvensutredet i tråd med tema i fastsatt planprogram, med unntak av de som det 
vurdert at det er tilstrekkelig å omtale i planbeskrivelsen.  

Tiltaket er vurdert å ha meget stor positiv konsekvens for ”Næringsliv, næringsutvikling, industri og 
kompetanse”. Dette er begrunnet med at planforslaget legger til rette for teknologibasert 
industrivirksomhet og kontorer i en region som i dag har underskudd på attraktive arbeidsplasser. 
Det er vurdert at Ringeriksregionen vil øke sin attraktivitet i forhold til mulige etableringer, og på 
denne måten vil planområdet kunne bidra med en ønsket vekst av næringslivet i regionen.  

Tiltaket har vurdert å ha liten negativ konsekvens for temaene ”Energi, miljø og klima”, 
”Nærmiljø” og ”Kulturminner og kulturmiljø”.  Dette er blant annet begrunnet med at det allerede 
er tilrettelagt og akseptert at det skal kunne være flyplassaktivitet på Eggemoen, med tilhørende 
næringsvirksomheter. Ved gjennomføring av avbøtende tiltak, vil en utvidelse av området ha liten 
konsekvens for de ovenfor nevnte temaene, sammenliknet med en utvikling i tråd med 0-
alternativet. 

Tiltaket er vurdert å ha ubetydelig konsekvens for ”Naturressurser”, og det er derfor ikke vurdert 
behov for avbøtende tiltak i forhold til dette. 

Tiltaket er derimot vurdert å ha middels negativ konsekvens for temaene ”Samferdsel og 
infrastruktur”, ”Friluftsliv og idrett” og ”Naturmangfold”, selv etter avbøtende tiltak. For 
”Samferdsel og infrastruktur” er det vurdert at tiltaket vil føre til økt trafikkbelastning, samt kreve 
økt kapasitet på eksisterende teknisk infrastruktur. Noe av disse utbedringene vil måtte gjøres 
uavhengig av gjennomføring av tiltaket. Da tiltaket vil måtte utvikles over lang tid, vil en del av den 
overordnete utviklingen ta igjen tiltaket, og ved en regulering som foreslått, vil den overordnete 
regionale planleggingen måtte hensynta en mulig utvikling av Eggemoen på sikt. Det er derfor kun 
stilt rekkefølgekrav til ”lokale” utbedringer av vegnettet før full utbygging, som nytt kryss fra E16 
og inn til planområdet. For annen teknisk infrastruktur, så er men fortsatt i dialog med kommunen 
hva gjelder løsninger. For ”Friluftsliv og idrett” ser man at eksisterende løypenett ikke vil kunne 
bestå ved en full utbygging, og det vil også være behov for å gjerde inn hele eller deler av området 
av sikkerhetshensyn. Det er dog registrert at det tilgjengelighet og merking som er viktig i forhold 
til bruk av løypenettet, og ikke nødvendigvis eksakt plassering. Det er derfor igangsatt en prosess 
med å få utarbeidet en avtale mellom kommunen og Forsvaret parallelt med dette planarbeidet, for å 
sikre en korridor på 50 m bredde langs eiendomsgrensen på Forsvarets side. Dette har Forsvaret 
uttalt seg positive til, men de ønsker ikke å regulere dette inn som eget formål på sin eiendom. I 
denne korridoren vil det kunne etableres blant annet ny lysløype og nye treningsrunder. Andre tiltak 
er etablering av parkeringsplasser for friluftslivet innefor planområdet, med påkobling til ovenfor 
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nevnte grønnkorridor. I forhold til ”Naturmangfold”, er det vurdert at tiltaket har liten konsekvens 
for landskapsbildet og geologisk mangfold. Det er gjort funn av to lokaliteter innenfor området, som 
har hhv regional og lokal verdi. Ved full utbygging med påfølgende økt aktivitet og krav til 
sikkerhetssoner etc, er det vurdert vanskelig å ivareta de to lokalitetene. Det er derfor ikke foreslått 
tiltak for å hensynta disse.  

”Samfunnsikkerhet – ROS-analyse” 

ROS-analysen viser at det er tema i planforslaget som vil kunne få alvorlig til svært alvorlig 
konsekvens, og som det derfor må utarbeides avbøtende tiltak på. Det gjelder for tema:  

 Sårbarhet og flora: funn av naturtype/rødlistet arter innenfor planområdet av både lokal og 
regional verdi: ingen tiltak foreslått da disse mest sannsynlig ikke kan bestå ved utvikling av 
området. 

 Forsvarsområde: Ved en utbygging nær Forsvarets anlegg på Eggemoen, er det fare for økt 
innsyn, bygninger som forstyrrer satelitter etc, og økt aktivitet nær Forsvarets anlegg med 
etablering av virksomheter kan øke trusselbildet. Foreslåtte tiltak er å lage en 100 m bred 
hensynssone (50m på Forsvarets eiendom og 50 m inn på planområdet). Sonen er plassert 
etter avtale med Forsvaret. Det er lagt restriksjoner på hva slags type virksomheter som kan 
etableres innenfor planområdet, samt restriksjoner på høyder etc. 

 Område for idrett: Det er flere merkede løypetraséer innenfor området, som er i bruk både 
vinter og sommer, da først og fremst av den uorganiserte idretten. Ved drift av flyplass og 
næringspark, vil det bli nødvendig å gjerde inn større deler av området, samtidig som ny 
bebyggelse og infrastruktur vil bygge ned eksisterende løypenett. Ved intervjuer og møter er 
det kommentert at det ikke er løypenes beliggenhet som er viktig, men tilgjengelighet og 
merking. Foreslåtte tiltak er etablering av en grønn korridor langs eiendomsgrensen på 
Forsvarets side (forutsetter avtale med Forsvaret), hvor det kan etableres ny lysløype. Denne 
vil ha funksjon som både treningsløype og trasé til tilliggende friluftsområder. Det er avsatt 
parkering for friluftslivet innenfor planområdet, samt mulig sone for tilkoblingsløype langs 
veien ”Eggemoen”. 

 Ulykker med farlig gods, og ulykker i forbindelse med trafikkavvikling – både biltrafikk og 
for gående/syklende: Økt aktivitet vil føre til økt trafikk, og dermed også økt risiko for 
trafikkrelaterte ulykker. Foreslåtte tiltak er å opparbeide et godt vegsystem, med gode 
siktforhold og tydelige og naturlig vegnett for gående og syklende.  

 Støv og risikofylt industri: Ved oppstart av grustaket, kan det oppstå konflikt med drift av 
flyplass. Dette forutsettes utredet gjennom et planarbeid for grustaket, og eventuelle tiltak er 
således ikke innarbeidet i dette planforslaget. Hva gjelder risikofylt industri, er allerede 
Nexco etablert innenfor planområdet. Det kan påregnes at annen risikofylt industri ønsker å 
etablere seg her, men det avhenger av aksept fra blant andre Forsvaret. 

 Terrormål/sabotasje: Både tiltaket – samt Forsvaret – kan være potensielle sabotasje – eller 
terrormål. Det forutsettes at det må etableres sikringstiltak, som inngjerding av hele eller 
deler av området. I forhold til Forsvaret, er tidligere nevnte hensynssone på 100 m en del av 
avbøtende tiltak ifht til dette. Det planegges dessuten ikke for boliger innenfor eller i 
umiddelbar nærhet av planområdet. 

Tiltaket	vil	få	alvorlige	konsekvenser	for	biologisk	mangold,	da	for	de	to	lokalitetene	som	er	
funnet	innenfor	planområdet.	Disse	vil	forsvinne	som	en	følge	av	planforslaget.	

For	andre	forhold,	er	det	vurdert	at	tiltaket	vil	få	et	akseptabelt	risikonivå,	sammenliknet	med	
tilsvarende	områder,	etter	gjennomføring	av	avbøtende	tiltak.		
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Sammenstilling:  

En videreutvikling/utvidelse av areal avsatt til næringspark på Eggemoen vil ha negativ betydning 
for flere forhold, da spesielt for de to lokalitetene i forhold til biologisk mangfold som fortsatt er 
intakte på Eggemoen, og i forhold til friluftslivet som i dag foregår innenfor planområdet. (Lysløype 
og markert løypenett). Allikevel er det vurdert at verdien av et næringsområde som foreslått er så 
stor for regionen og videre vekst på Ringerike, og den er også vurdert som helt nødvendig for 
ønsket utvikling i Ringerike. I og med at det allerede er lagt til rette for etablering av flyplass og 
næringsarealer på en del av området, ligger det en aksept for at området kan utvikle seg som 
foreslått. Det finnes svært mange gode alternativer for friluftsliv og idrett ellers i regionen, og det er 
også stor sannsynlighet for tilsvarende funn i forhold til biologisk mangfold, da naturtypen regnes å 
være særs utbredt på østlandet – og kanskje i Ringerike spesielt 1. Til sammenlikning finnes det 
ingen tilsvarende områder, med nærhet til Flyplass og overordnet vegnett, i regionen.  

En utvikling av næringsparken vil være positivt for regionen med bakgrunn i at den vil kunnne 
tilføre befolkningsvekst, kompetanserettede arbeidsplasser og generell vekst. Disse konsekvensene 
er vurdert å veie tyngre enn tap av areal til friluftsliv sett i en lokal og regional sammenheng.  

Med bakgrunn i konsekvensutredningen og den ovenstående vurderingen, er det derfor gjort en 
vekting av hvilke forhold det her anbefales at man skal prioritere høyest, og hvilke hensyn man 
bevisst velger bort. Det er derfor konkludert med at planforslaget kan anbefales, til tross for 
konsekvenser for særlig friluftsliv og biologisk mangfold, forutsatt at foreslåtte avbøtende tiltak 
gjennomføres.  

Avbøtende tiltak:  

Konsekvensen av tiltaket er vurdert ut i fra en forutsetning om at gjennomføring av avbøtende tiltak 
sikres gjennom plankart og bestemmelser. Dette er ivaretatt i planforslaget. 

 

																																																								
1 Ref. Vedlegg V10_Faktaark Sandfuruskog, utarbeidet av Egil Bendiksen og U. Jansson. 
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3. INNLEDNING 

4.1 Bakgrunn for tiltaket  
I år 2000 kjøpte Ola Tronrud AS, etter forespørsel fra Ringerike kommune, eiendom på Eggemoen, 
med mål om å utvikle en næringspark med egen flyplass. Det førte også til etableringen av Tronrud 
Engineering AS på Eggemoen. Ola Tronrud AS sitt arbeid på Eggemoen siden den gang har vært 
med det formål å utvikle næringsparken. Av den grunn har tilliggende areal/eiendommer blitt 
ervervet frem til i dag. Selskapet eier i dag i underkant av 2.300 daa. Av det totale arealet er ca 
1.100 daa allerede regulert i reguleringsplan 272-03 ”Eggemoen industriområde og flyplass”. For å 
muliggjøre ønsket utvikling på området, er det behov for en omdefinering av ytterligere areal. 

4.2 Ola Tronrud AS sine planer 
Ola Tronrud AS har som mål å sikre regionen kompetanserettede arbeidsplasser i tiden fremover 
gjennom å tilrettelegge for etableringer i ”Eggemoen Aviation & Technology park”.  Dette 
fortrinnsvis innenfor et høyteknologisk miljø for internasjonale og nasjonale virksomheter. Med 
næringsparkens beliggenhet, og unike mulighet ved egen flyplass, ligger det godt til rette for at 
næringsparken blant annet kan tiltrekke seg næringsinteresser med flyplassrelatert virksomhet. Med 
dette menes virksomheter som driver med drift og vedlikehold av flymateriell, 
undervisning/kompetansevirksomheter til tekniske fag, samt annen næring. Med stort press på plass 
og kapasitet rundt de viktigste av dagens flyplasser, vil næringsparken være et godt alternativ for 
etablering av nye virksomheter. 

Selskapet har som mål å utvikle en næringspark hvor etablerte aktører har rom for å vokse, og 
dermed forbli etablert i næringsparken. Med jernbane grensende til området, vil også dette være et 
mulig fortrinn.  

Virksomhetenes plassering innenfor næringsparken er viktig for Ola Tronrud AS. Dette av hensyn 
til både synergieffekt mellom virksomhetene, effektivitet og orden i næringsparken. Det er et mål at 
næringsparken – herunder plassering og utforming av bygg – skal gjenspeile den kvalitet som 
leveres/skapes i de etablerte virksomhetene. Av den grunn ønskes det å definere områder for ulik 
virksomhet. Dette gjelder særlig i forhold til plasskrevende virksomhet som for eksempel 
flyvedlikehold, logistikk m.m. 

Flyplassen er et sentralt tema for mange. Ola Tronrud AS har som mål å utvikle en flyplass type 
C32, slik det er regulert i allerede gjeldende plan. Flyplassens aktivitet vil hovedsakelig være 
businessrelatert, og avgjøres først og fremst  i forhold til den virksomhet som etableres på området. 
Det er ikke aktuelt at flyplassen skal bli en ruteflyplass. Flyplassen vil kunne bidra til en bærekraftig 
næringspark med et unikt fortrinn. I forhold til den situasjonen norsk industri er i, er Ola Tronrud 
AS av den oppfatning av at flyplassen er en nødvendig, og til dels avgjørende faktor, for å skape 
industrielle og teknologiske virksomheter og arbeidsplasser på Østlandet og i Norge.  

På bakgrunn av ovennevnte – plasskrevende virksomhet, rom for å vokse, samt flyplass – er 
arealbehovet av en slik art at det er nødvendig å benytte alle eiendommer eid av Ola Tronrud AS for 
å få realisert planene. 

																																																								
2 C3 flyplass definerer størrelsen på rullebanen. Den har rullebanelengde fra 1200-1800 m, kan ta ned fly med 
vingespenn fra 24 m inntil 36 m og med avstand mellom ytterside hovedjul fra 6 m inntil 9m. Minimum bredde er 30 m. 
Kilde: FOR 2006-07 nr 968: Forskrift om utforming av store flyplasser. I denne angis også nødvendige sikkerhetssoner 
etc. 
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Figur 1: område i bruk – fremtidig potensiale 

4.3 Hensikten med planen 
Hovedhensikten med planarbeidet er å utvide næringsarealet i forhold til gjeldende regulering, slik 
at det også omfatter den delen av arealet som ligger innenfor planens begrensning og som i dag er 
avsatt til LNF-område og båndlagt for forsvaret, samt areal angitt som fremtidig byggeområde i 
gjeldende kommuneplan. 

Forslag til områdeplan tar sikte på å ”rydde opp” i forhold rundt den eksisterende planen innenfor 
planområdet, i forhold til etablert veistruktur etc. I tillegg ønsker man at det tilrettelegges for 
ytterligere næringsvirksomhet vest for flystripa, et område som i dag er avsatt som grøntområde, og 
som er båndlagt av forsvaret. Arealet som søkes regulert ligger mellom flystripa og en tidligere 
taksebane. 
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Figur 2: Prinsipp – regulert og fremtidig 

Planarbeidet skal underbygge Ola Tronrud AS sin visjon om å få etablert en næringspark på 
Ringerike tilrettelagt for flyplassrelatert industrivirksomhet, og annen lettere industrivirksomhet, 
med særskilt fokus på teknologi og utvikling. Dette innebærer også å legge til rette for kontorbygg 
og eventuelle andre formål som naturlig kan knytte seg opp mot det ovenstående.  

4.4 Organisering av utredningsarbeidet 
I forkant av formell oppstart av planarbeid med høring av planprogram, ble det avholdt en 
forhåndshøring sendt ut 26.08.2011, med vedtak om oppstart 17.01.2012. 

Forslag til planprogram med tilhørende justeringer etter høringsperioden, er utarbeidet av Halvorsen 
& Reine AS. Planprogrammet ble lagt ut til høring 19.01.2012 og ble fastsatt av Ringerike 
kommune som ansvarlig myndighet 21.08.2012. I henhold til plan og bygningsloven, er planformen 
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4.5 Formelt grunnlag for konsekvensutredning 
Tiltaket er vurdert i henhold til 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 i henhold til §2, pkt f, skal kun gjennomføres 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. 

4.6 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.  

Dersom Ola Tronrud AS og Ringerike kommune ikke blir enige om utarbeidelse av forslag til 
områderegulering, har Ola Tronrud AS – etter avtale med Ringerike kommune – rett til å kreve eget 
forslag lagt frem til politisk behandling. 

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: Oktober 2014 
Førstegangsbehandling: November 2014     
Offentlig ettersyn av områdeplan med KU: Desember 2014 – februar 2015 
Andregangsbehandling: Sommer 2015    

 

5 DAGENS SITUASJON OG 0-ALTERNATIVET 

5.1 Avgrensning 

Området som eies av Ola Tronrud AS er totalt på ca 2.300 daa, hvorav 1.100 daa er regulert i 
gjeldende plan. I tillegg kommer nødvendig areal som avsettes til vegareal og sikkerhetssoner, som 
berører andre eiendommer, se pkt 5.2. 
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Figur 3: planavgrensning 

5.2 Eiendommer og eierforhold 

I hovedsak berøres eiendommen gbnr 92/169 og 168, samt eiendommer som i  dag er regulert i 
gjeldende reguleringsplan. : gbnr 92/163 og 165, og 94/55.  Alle disse eiendommene eies av Ola 
Tronrud AS.  

I tillegg til nevnte eiendommer vil andre/deler av andre grunneieres eiendommer bli direkte berørt 
på følgende måter: Gbnr. 94/8 (Strande) og 92/172 (Ringerike kommune) vil helt eller delvis inngå 
som sikkerhetssone til flyplassen.  Gbnr. 92/2 og 3 (Røysi) blir berørt i forhold til areal for fremtidig 
kryss på E16. 

Planområdet grenser hhv mot forsvarets eiendom mot nordvest, LNF-område og avfallsplass mot 
nordøst, og E16 mot sør og øst. 

5.3 Dagens bruk 

I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt til erverv-nåværende, flyplass – fremtidig og 
nåværende, annet byggeområde – fremtidig samt LNF-område. Deler av området er også angitt som 
båndlagt av forsvaret. 
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Figur 4: Dagens situasjon (utsnitt kommuneplan, kilde: Ringerike kommune) 

Innenfor planområdet ligger i dag rullebane, tidligere Eggemoen Leir med tilhørende bebyggelse, 
lysløype samt diverse næringsbygg for kontor, lett industri og flyrelatert virksomhet.  

Pr dags dato er følgende virksomheter etablert innenfor planområdet: Tronrud Engineering AS, 
Norsk Titanium, Demas AS, Arbeidsinstituttet Buskerud, Matemco, Spartacus Trim og 
Treningssenter, Ringerike Motorflyklubb, Maritime Robotics, Prox Dynamics m.fl. 

I forbindelse med forsvarets tidligere aktivitet i Eggemoen leir, var det laget en lysløype innenfor 
planområdet. Etter at Ola Tronrud AS overtok eiendommen, ble lysløpa oppgradert og restaurert, i 
tillegg til at traséen ble noe endret. Det er også lagt til rette for parkering til brukerne av 
treningsarealet, noe som har ført til at området er blitt gjort lett tilgjengelig, og i dag ha flere typer 
brukergrupper. 
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Figur 5: Dagens situasjon, med lysløyper, vegnett, grønt etc 

5.4 0-alternativet 

Planforslaget skal vurderes opp i mot 0-alternativet, som er en utvikling i tråd med gjeldende planer 
innenfor området, uten gjennomføring av det nye planforslaget. 

Gjeldende plan er 272-03 ”Eggemoen industriområde og flyplass” vedtatt 06.02.03, med siste 
endring vedtatt 20.06.07.  

I denne planen er planområdet avsatt til byggeområder for industri/kontor, 
industri/kontor/forretning/herberge/bevertning/flyplassrelatert virksomhet og landbruksområde, 
samt offentlige trafikkområder.  

Området er også regulert med spesialområder som privat veg, flyplass eksisterende og fremtidig, 
sikkerhetssoner, flytrafikk, jord- og skogbruk, parkbelte etc. Det tillates ikke oppført 
boligbebyggelse innenfor planområdet. 
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Figur 5: Dagens situasjon, med lysløyper, vegnett, grønt etc 
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Figur 6 Gjeldende plan (Kilde: Ringerike kommune) 

Potensialet som ligger i gjeldende plan, tilsier at området kan bygges ut med ca 176.400 kvm BYA 
med bygg i 18 m høyde, og at det tillates flyplassvirksomhet for flyplass klasse C3. Sambruk 
mellom flyplassvirksomhet og friluftsliv er i dag et forhold hvor friluftslivet har sin funksjon så 
lenge flyplassen ikke er i full drift. Man må, ved en full utvikling i tråd med gjeldende plan, 
forvente en konflikt mellom friluftsliv og næringsparken. Dette vil på sikt føre til at friluftslivet vil 
måtte også reduseres i omfang. 

Deler av området er båndlagt av Forsvaret, og det vurderes å oppheve denne båndleggingen på 
arealer som ligger utenfor egen eiendom. Dette forutsetter at det gis visse restriksjoner for 
byggehøyde, type virksomheter etc på arealer som grenser til Forsvarets eiendom. Forsvaret har 
planer om å opprettholde sin virksomhet i området, og ROS-analysen de har fått utarbeidet, tyder på 
at de i nær fremtid kan komme til å legge restriksjoner på bruk av sitt område for allmennheten. 
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Hele området vil dermed vil få begrensninger i forhold til bruk for friluftslivet og tilkomst til 
tilliggende arealer (eks. Buttentjern) over Forsvaret sin eiendom. Dette vil skje uavhengig av hva 
slags utvikling som vil skje innenfor planområdet.  

På bakgrunn av arbeidet med det overordnete vegsystemet i Ringerike, forutsettes det at E16 vil få 
en annen trasé forbi planområdet.  

Nord for planområdet er det en nasjonalt viktig grusforekomst, som man må påregne vil bli utnyttet 
på sikt.  

Arealppsett gjeldende plan: 
Planområdet:    ca 1.158 daa 
 
Industri/næring:   ca 428 daa 
Vegetasjonsskjerm, grønt:  ca 12,9 daa 
Grøntareal, skog:  ca 94,3 daa 
Skog/sikkerhetssone:  ca 28,2 daa 
Flyplass/sikkerhetssone: ca 538,9 daa 
Vegareal etc:    ca 56 daa 
 

5.5 Topografi, vegetasjon og solforhold 

Eggemoen er en av flere moer i Ringerike. Den ligger som et markert platå i området, og faller bratt 
ned mot sør og Hønefoss, og mot sørøst og Randselva . Området grenser ellers nordøst mot 
Jevnaker, sørvest mot Nærstadmarka/Hensmoen og nordvest mot Eggemoen og Vågårdsåsen. 

Området består av en typisk furumo, hvor store deler av området er ryddet for vegetasjon på grunn 
av eksisterende rullebane, og ved eksisterende bygg. 



Halvorsen & Reine AS for 
Eggemoen Aviation & Technology Park   

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	

19

Figur 7: Illustrasjon flyfoto – grønt (Underlagsfoto: Ola Tronrud AS) 

5.6 Eksisterende infrastruktur 

Området har adkomst fra E16 via nyetablert kryss. Det er opparbeidet et internt vegsystem som er 
etablert gjennom dispensasjon fra gjeldende plan. Vegen fra E16 til Eggemoen leir er opparbeidet 
av Ola Tronrud AS og overdratt til Ringerike kommune som eier og ansvarlig for vedlikehold. 

Det er i forbindelse med utbyggingen innenfor gjeldende plan etablert kommunalt vann- og 
avløpsanlegg. Området har også gjennomgående strøm- og fiberkabler. 

Området har egen flyplass – Eggemoen flyplass, Hønefoss – og denne er en sentral del av 
planområdet. Rullebanen er asfaltert og har en lengde på 2.100 m, og en bredde på 45 m. Flyplassen 
er i gjeldende plan regulert til fremtidig flyplass kode 3C. Flyplasseier har valgt å holde flyplassen 
offisielt stengt siden den ble avstengt for opprusting høsten 2009. Det er imidlertid gitt generell 
tillatelse til helikoptervirksomhet, samt tillatelse til noe flyaktivitet – herunder brann- og 
redningssøk.  
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Figur 8: Flystripa på bilde (Kilde: Ola Tronrud AS) 

5.7 Eksisterende bebyggelse m.m 

På deler av planområdet er et tidligere forsvarsanlegg, Eggemoen Leir. Fem av tilhørende bygninger 
– to kaserner, gymsal, vaktbu og befalsforlegning – er fredet. Kantinen var fredet, men brant i 2006 
og er nå revet. I den grad nevnte bebyggelse er i bruk, er det i form av kaldt lager. Byggene er 
frakoblet strøm og vann.  

I tillegg til nevnte bebyggelse, består det tidligere forsvarsanlegget av ulike bygg som haller, 
verksteder, lager og kontor-/boligbygg. Disse byggene leies i dag ut til blant annet lagervirksomhet, 
verkstedsvirksomhet, produksjon og overnatting. 
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Figur 9: Illustrasjoner bygg som er fredet – og de som ikke er det 

Noe av bebyggelsen er allerede revet/fjernet, og dette vil i fremtiden også bli tilfellet for flere av de 
andre bygningene, da de er gamle og av varierende teknisk stand. 

Av nylig oppførte bygg på området, kan nevnes et produksjonsbygg og et utviklingsbygg tegnet av 
Snøhetta – disse huser i dag to virksomheter, ett av dem er Tronrud Engineering AS. Det er her lagt 
vekt på god arkitektonisk kvalitet, gode arbeidsforhold og parkmessige opparbeidede uteområder. 
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Figur 10: Illustrasjoner bygg (kilde: Ola Tronrud AS) 

I tillegg til nevnte bygg, ligger det to hangarer i nærhet til flyplassen som ble oppført i 2005-2006. 
Disse rommer i dag Norsk Titanium samt fly/helikoptre og annen flyrelatert virksomhet/aktivitet. 

Det er etablert parkerings- og oppstillingsplasser og interne veger i tilknytning til bebyggelsen. 

I forbindelse med salg av tomt til Demas AS vinteren 2014, er et nytt produksjons-/kontorbygg 
under oppføring. 
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5.8 Trafikkforhold  

Figur 11: Illustrasjon vegsystem  

Området har i dag avkjøring fra E16. Dagens T-kryssløsning har vikepliktsregulering og 
kanalisering (eget venstre- og høyresvingfelt) av adkomstveien da det er bredde nok til en parallell 
oppstilling. ÅDT på E16 er oppgitt å være 8400 biler/døgn, hvorav 11% er tunge kjøretøy (Norsk 
Vegdatabank). Anslått trafikk som benytter adkomstveien fra  E16 til/nær planområdet i dag er 160 
biler i makstimen. 

Fartsgrensen på E16 er 70 km/t vest for ovennevnte kryss og 80 km/t øst for krysset.  

Adkomstløsningen fremstår som åpen og oversiktlig. Det er ikke tilrettelagt for gang- og sykkelvei 
langs E16. Det er adkomst for fotgjengere fra etablerte busslommer og frem til kommunal vei inne 
på planområdet. Langs den kommunale veien er det også etablert en gangvei.  

5.9 Miljøforhold  

Energi: Eggemoen Leir var opprinnelig oppvarmet med oljefyring. Sentralen ble ødelagt da 
kantinen brant, og byggene står nå uten oppvarming. Nyere bygg innenfor planområdet oppvarmes 
med strøm. Se kap 8.4. 
 
Overvann: Området har gode infiltrasjonsmuligheter for overvann siden grunnforholdene består av 
sand og grus, og grunnvannsnivået ligger et flere meter under overflaten. For dagens bygg ledes 
overvannet til terreng. Se kap 8.3. 
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Forurensning: Det er ingen forurensende virksomheter innenfor planområdet i dag. Det har tidligere 
vært forurensning på deler av planområdet, som følge av Forsvarets tidligere virksomhet. Dette er 
det nå ryddet opp i. Det er lagt opp til at det skal kunne drives flyplassvirksomhet i gjeldende plan. I 
denne er det krav om at nye virksomheter skal dokumentere at de ikke forurenser grunnvann og at 
de er i tråd med klausuleringsbestemmelser for Eggemoen vannverk. Se kap 8.4. 
 
Støy: Nedenstående figur viser dagens situasjon ved Eggemoen. Eggemoen i dag er lite støybelastet. 
Det er et kontorbygg og et produksjonsbygg som ligger delvis i gul og rød sone. Det er ingen 
støyfølsomme bygg eller områder i gul eller rød sone.  
 

Figur 12: Støykart over dagens situasjon (kilde: Rambøll AS) 

Det er utført støyberegning for flystøy basert på konsesjon, fremskrevet og kalt 
prognosesituasjonen. Denne støysituasjonen representerer alternativ 0 – videre utvikling av dagens 
plan. Dagens aktivitet medfører lite støy, figur 12. For prognosesituasjonen ligger et større område i 
gul støysone, figur 14.  Det ligger en bygning definert som helsebygg i gul sone i prognosen. 
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Figur 13: Støykart over dagens situasjon flystøy (kilde: Sintef) 
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Figur 14: Støykart flystøy fremskrevet situasjon (kilde: Sintef) 

Luftforurensning: Planområdet er ikke utsatt for luftforurensning. Den største forurensningskilden i 
området, er trafikken langs E16. Selv med økt aktivitet for flytrafikken, er denne vurdert å ha ingen 
til liten innvirkning på luftkvaliteten i området. 
 
Radon: Grunnen består i hovedsak av sand og grus. Planområdet er ikke utsatt for radon. 
 
Naturmiljø og biologisk mangfold: 
 Landskapsbilde: Landskapet på Eggemoen er et typisk platå og fremstår som forholdsvis 

ensartet. Store åpne områder med både gress, grus sand og asfalt dominerer. Midt på området 
ligger flystripa, bred og godt synlig. Planområdet er omkranset av høyreiste furutrær og noe 
bjørk. En dødisgrop ligger midt på området, inne i  skogen. Denne er ca 20 m dyp, og dekket 
av vegetasjon. 
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 Geologi: Nært planområdet ligger en av Norges største sand- og grusforekomster. Selve 
planområdet er ansett å ha stor lokal verdi, hovedsakelig på grunn av den store grusmoen. Over 
hele området preges overflaten av en rekke større og mindre smeltevannsløp. 

 Det er gjort funn av flere artsforekomster. Området er i de senere år registrert, også i 
forbindelse med dette planarbeidet.  

Forhold angående naturmiljø og biologisk mangfold er omtalt nærmere i kap 8.7 Konsekvenser for 
Naturmangfold. 

5.10  Eggemoen sett i en regional sammenheng 

Figur 15:Illustrasjon regionen 

Eggemoen ligger med en avstand på ca 6 km fra Hønefoss sentrum, og ca 5 fra Jevnaker. Eggemoen 
ligger langs en viktig transportåre, E16, mellom Hønefoss og Gardermoen. Hønefoss ligger også 
plassert i den ”teknologiske aksen” mellom Kongsberg og Raufoss. Med flystripa er Eggemoen et 
strategisk punkt i Ringeriksregionen.  

Pr 1.januar 2013 har Ringerike 29.400 innbyggere. Beregnet folketall pr 31.12.2013 er 29.603. 3 De 
fleste bor sentralt, i og rundt Hønefoss. 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. Hovedårsaken til dette er mangel på effektive samferdselsløsninger.  

Ringerike er og har vært en region som lenge har vært under omstilling. I de senere år har 
militærleire blitt nedlagt, og næringslivet har mistet flere viktige bedrifter – eksempelvis Norske 
Skog Follum. Dette har ført til at regionen har underskudd på arbeidsplasser sett i forhold til 
yrkesaktive innbyggere. Utdannings- og kompetansenivået i de tre kommunen i Ringeriksregionen – 

																																																								
3 Kilde: SSB 
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Jevnaker, Ringerike og Hole – er noe ulikt, der særlig Jevnaker og Ringerike har et forholdsvis lavt 
utdannings- og kompetansenivå. 

6 BESKRIVELSE AV TILTAKET 

6.1 Beskrivelse av tiltaket 
Det er ønskelig å legge til rette for at utviklingen av Eggemoen Aviation & Technology Park – 
herunder at Eggemoen industriområde og flyplass, skal bli et attraktivt næringsområde for regionale 
og internasjonale virksomheter. Med sin unike beliggenhet og flyplass, ligger det godt til rette for at 
man kan tiltrekke seg næringsinteresser som har et flyplassrelatert behov. Dette gjelder både med 
tanke på drift og vedlikehold av flymaskiner, undervisning/kompetansevirksomheter relatert til 
tekniske fag samt annen næring.  

Det er et ønske å lage en områderegulering som er tilstrekkelig robust og fleksibel til å kunne 
imøtekomme de forskjellige behov som vil kunne dukke opp. Forslag til områderegulering spenner 
over et langt tidsperspektiv, da det er store arealer som må skal etableres. I gjeldende plan (0-
alternativet) er det rom for ca 176.000 kvm BYA, med bygg opp til 18 m gesimshøyde. I tillegg er 
det utvidede arealet vurdert å ha et potensiale opp i mot 200.000 kvm BYA med tilsvarende 
gesimshøyde. 

I tillegg til flyplassrelatert virksomhet og kompetanseutvikling kan det bli aktuelt å legge til rette for 
noe mer publikumsrettet virksomhet. Det kan for eksempel på sikt bli behov for et visst antall 
overnattingsplasser i forbindelse med arbeidsplasser, undervisningformål etc. Dette vil i så fall være 
noe annet enn ordinær hotelldrift, og vil ikke være i direkte konkurranse med andre hoteller i 
området. Eventuelle handelsarealer vil relatere seg til de virksomhetene som etablerer seg her.  

Det er ikke aktuelt å legge til rette for kjøpesentre eller store handelsarealer.  
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Figur 16: Prinsipp – mulig organisering av virksomheter 

Eierforhold, beliggenhet, avgrensning og størrelse 
Planområdet har i dag i hovedsak en eier. Den videre utbyggingen vil føre til en kombinasjon av 
utbygging av bygg som dagens eier skal eie og leie ut, samt utbygging av tomter som skilles ut og 
selges. En utvikling forutsetter derfor at det vil komme flere eiere innenfor planområdet.  
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Samferdsel og infrastruktur 
 Dagens kryss har beregnet kapasitet til ca ÅDT 3.700 biler/døgn. 4 Ved en overskridelse av 

dette, vil man måtte etablere et toplans-kryss i tråd med prosjektert kryss innarbeidet på 
reguleringsplanen. Et slikt kryss er beregnet til å ha kapasitet til 92% av full utbygging på 
Eggemoen (ÅDT  12.440 biler/døgn).  Det er angitt rekkefølgebestemmelser i forhold til dette 
i planforslaget.  

 Vegsystem internt - prinsipp: Det er lagt opp til å etablere et ”ringvei-system” på den vestre 
del av planområdet med forbindelser på tvers. Det er i planforslaget valgt å regulere inn 
ringveien – men tverrforbindelse vil plasseres etter hvert som området utvikler seg, og vil 
omsøkes ved byggesak/tomtedelingsarbeid. Vegsystemet på den østre delen, er regulert i tråd 
med gjeldende plan, og med de justeringer som er gitt ved dispensasjon når man har 
opparbeidet vegsystemet.  

7 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  

7.1 Mål for planarbeidet 
Mål for planarbeidet, er å legge til rette for utviklingen av ”Eggemoen Aviation & Technology 
Park” – en næringspark tilrettelagt for virksomheter med flyplassrelatert behov og teknologibaserte 
kunnskapsbedrifter og produksjonsbedrifter. 

7.2 Alternativer  
Det er i  dette planarbeidet ikke drøftet alternativ plassering for næringsparken eller annen type 
utnyttelse. Dette er gjort med bakgrunn i at det allerede er etablert en rullebane med tilliggende 
næringsareal på en stor del av arealet.  
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4 Kilde: ”Temarapport Eggemoen”, Rambøll 
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Planavgrensning er vist i figur 3. Planens avgrensning er tilsvarende det som ble angitt ved varsel 
om oppstart. Det er gjort mindre justeringer langs E16 for å medta forslag til planfritt kryss.  
 
Planormådet er på 2.550 daa, inkludert vegareal og sikkerhetssoner. 
 
Planområdet grenser mot GBNR 94/4 – Ingrid Strande, GBNR 94/8 – Turid Strande, GBNR 92/33 
– Forsvaret, GBNR 94/3,2 – Oddvar Røysi og GBNR 92/172 – Ringerike kommune. Det har vært 
dialog med Forsvaret og Røysi om felles løsninger ifht adkomst, grøntkorridorer, parkering for 
friluftslivet etc. Dette fremkommer som egne formål på plankartet.  
 
 
Formål 

6. Bebyggelse og anlegg: 
a. Kontor/industri 
b. KF1: Kontor/industri/flyplassrelatert virksomhet/bevertning/overnatting/lager 
c. KF2: Kontor/industri/flyplassrelatert virksomhet/bevertning/overnatting/lager 
d. KF3: Kontor/industri/bevertning/overnatting/lager 

 
7. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  

a. Samferdsel/tekn.infrastruktur 
b. Offentlig veg 
c. Veg 
d. Offentlig gang- og sykkelveg 
e. Gang- og sykkelveg 
f. Lufthavn – bygg/hangar etc 
g. Lufthavn – landingsbane 
h. Lufthavn – taxebane/manøvrering 
i. Annen veggrunn – grøntareal 

 
8. Grønnstruktur 

a. Grønnstruktur/teknisk infrastruktur 
b. Grønnstruktur/parkering 
c. Vegetasjonsskjerm 

 
9. LNF 

a. Skogbruk 
 

10. Sone med angitte særlige hensyn 
a. Hensynssone – kulturmiljø 
b. Hensynssone – landskap 
c. Båndleggingssone – forsvaret 
d. Detaljering – plankrav 
e. Sikringssone – flystripe/taksebane 

Presisering av formål 
 
Overnatting: Det kan være aktuelt med overnatting i forbindelse med næringsparken, da for 
eksempel for arbeidere som er der for en tidsbegrenset periode eller i forbindelse med 
undervisningsopplegg ved bedriftene, men ikke rettet ut mot et generelt publikum.  
Undervisning: Det er tanker rundt undervisning knyttet opp mot aktuelle bedrifter innenfor 
næringsparken, men ikke egne undervisningsinstitusjoner eller offentlige anlegg. 
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Forretning: I dette ligger kun salg fra produksjon knyttet til bedrifter. 
Bevertning omfatter serveringssteder knyttet til virksomheter innenfor planområdet. 

 
Figur 17: Illustrasjon forslag til reguleringsplan 
 
Arealoppsett: 
Planområdet:   ca 2.550 daa 
 
Byggeformål:   ca 1.353 daa 
Vegetasjonsskjerm, grønn: ca 69,8 daa 
Grønt/parkering:  ca 35,3 daa 
Grønn (dødisgropa):  ca 16,3 daa 
Skog:    ca 110,3 daa 
Flyplass/tax/sikkerhettsoner: ca 756,6 daa 
Fly – tillatt bygg:  ca 51,3 daa 
Samferdsel/kryss:  ca 42,3 daa 
Regulert vegareal internt: ca 115 daa 
 
Utnyttelsesgrad/høyder 
Planforslaget legger til rette for ca 1.353 daa med byggeformål – hvorav 428 daa allerede er regulert 
i gjeldende plan. Maksimal utnyttelse er satt til 50% BYA – likt som i gjeldende plan. Maksimal 
høyde er satt til 18 m fra gjennomsnittlig terreng – dette er tilsvarende som i gjeldende plan. Enkelte 
bygningsdeler kan ha en større høyde – som tekniske innretninger, heishus etc.  
 
Basert på trafikkberegninger, er det estimert at dagens kryss har en kapasitet på 3600 ÅDT. For 
enkelte formål innenfor planområdet, er det vanskelig å knytte trafikkbelastning opp mot kvm BRA. 
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Forretning: I dette ligger kun salg fra produksjon knyttet til bedrifter. 
Bevertning omfatter serveringssteder knyttet til virksomheter innenfor planområdet. 
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Dette fordi det legges til rette for store bygningsmasser som genererer lite trafikk pr kvadratmeter. 
Det er derfor vurdert at å knytte trafikkbelastning opp mot vanlige normer for trafikkbelastning pr 
kvm, er lite egnet, da man i dag ikke kjenner fordelingen av de forskjellige formålene innenfor 
planområdet. Antall tillatte kvm vil variere i forhold til formål – det vil kunne bygges færre kvm 
kontorbygg enn hangarbygg. Foreslått løsning er derfor å stille dokumentasjonskrav ved byggesak, 
der man må utføre en trafikkberegning beregnet på forventet persontall i bedriften, inkludert 
besøkstrafikk/varetrafikk, og knytte det opp mot tillatt ÅDT for eksisterende kryss før plankrav for 
eventuelt nytt kryss trer i kraft. Det er i bestemmelser angitt hvilket beregningsgrunnlag pr kvm 
BRA som skal nyttes ved søknad. 
 
Før full utbygging, må det gjøres nye trafikktellinger for å vurdere den faktiske trafikkbelastningen, 
og for å se konsekvensen av ny E16 og belastningen på denne langs området. Hvis det viser seg at 
krysset nå har maks kapasitet, må det planlegges for en ny avkjøring / oppgradering av krysset. 
 
Regulerte forhold for friluftslivet: 

Det legges til rette for parkering langs veien Eggemoen, i grøntsonen etablert på vestsiden av 
planområdet. Denne parkeringen anlegges blant andre for friluftslivet, og vil kunne fungere som en 
innfallsport til friluftsområder på Eggemoen og videre over i Jevnaker.  

Det legges til rette for at det kan etableres en grøntkorridor med bredde på minimum 50 m langs 
planområdet, dog på Forsvaret sin side av eiendomsgrensen og således på utsiden av planens 
avgrensning. Denne muligheten sikres i en privatrettslig avtale mellom Forsvaret og kommunen, 
som utarbeides parallelt med dette planarbeidet.  
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Figur 18: Grønnstruktur og parkering – samt tilliggende løypenett 

Rekkefølgekrav på bakgrunn av krav til avbøtende tiltak, referert til § i forslag til bestemmelser: 

§ 7.1 Kryss mot E16 – krav om detaljregulering 
Dersom årsdøgntrafikken til Eggemoen (nevn alle områdene – hvordan skal vi angi dette – og hvor skal vi 
avgrense? GBNR? Plannavn?) overskrider ÅDT 3700, kan det ikke, med mindre annet er avtalt med 
vegmyndighet, gis ramme- eller igangsettingstillatelse for bygninger på Eggemoen før det er bygd nytt kryss 
med E16. Av ÅDT 3700, er ÅDT 1500 forbeholdt areal innenfor angitt planavgrensning. 

For planarbeidet, må det utarbeides en ny trafikkanalyse, som dokumenterer faktisk belastning og utforming 
av nytt kryss. Detaljplan samt utbyggingsavtale for nytt kryss og eventuelt andre arbeider på E16 som en 
følge av dette, må foreligge før utbygging starter. 

Ved søknad om rammetillatelse, skal virksomheter dokumentere forventet ÅDT som følge av etableringen.  

Følgende tall skal nyttes for beregningen:  

 

 

Figur 19: Tabell turgenerering ifht formål (kilde: Rambøll AS) 

§ 7.2 Disposisjonsplan 

For områdene KF 2 og 3, samt for areal K/I 2 og 3 skal det utarbeides en overordnet disposisjonsplan som 
viser en mer detaljert utnyttelse av de aktuelle delområdene (avgrenset til de tomtene i umiddelbar nærhet og 
frem til ny intern tverrvei), med tomtegrenser, internt vegnett med byggegrenser som viser atkomst til resten 
av områdene osv. Disposisjonsplanen skal være utgangspunktet for en mer detaljert utomhusplan, jf. § 2.0.1. 
Disposisjonsplanen skal leveres i forbindelse med byggesøknad eller tomtedelingssøknad. 

§ 7.3 Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 
mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse til disse planene.  

§ 7.4 Infrastruktur, gang og sykkelvei 
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Veg – annen eierform: Intern ringvei kan etableres i etapper som samsvarer med utbyggingen, og som et 
minimum frem til utbyggingstomt. Dette skal dokumenteres ved søknad om tillatelse til tiltak, og angis på 
tilhørende disposisjonsplan. 

GS-offentlig: Ved etablering av nye avkjørsler fra veien ”Eggemoen” og inn mot næringsområdene, skal det 
etableres offentlig gang- og sykkelvei frem til disse. 

GS- annen eierform: Gang- og sykkelvei langs intern ringvei kan etableres i etapper som samsvarer med 
utbyggingen, og som et minimum frem til nye avkjørsler fra ringvei og inn til utbyggingsfelt. Dette skal 
dokumenteres ved søknad om tillatelse til tiltak, og angis på tilhørende disposisjonsplan. 

Annen teknisk infrastruktur: Vil bli avklart før 2.gangs behandling i samråd med teknisk avdeling, Ringerike 
kommune.  

Utbyggere må ta kontakt med nettselskapet for å avklare forhold for nettutbygging og  utforming av eventuell 
nettløsning. Samarbeid om infrastruktur må også vurderes.  

§ 7.5 Brannvann 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger i planområdet før det er dokumentert at 
brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 

 
§ 7.6 Forurensning 

Før det gis igangsettingstillatelse for bygning, skal det dokumenteres at virksomheten ikke forurenser 
grunnvann. 

§7.7 Løypenett 

Før oppføring av gjerde som stenger allmenn ferdsel gjennom et område, og før det gis 
igangsettingstillatelse til tiltak som kommer i konflikt med eksisterende gjennomfartsløype gjennom området, 
skal alternativ trasè som kobler parkering langs Eggemoveien frem til overgang over jernbanen være 
opparbeidet. 

7.5 Tiltakets forhold til statlige føringer og andre relevante planer på overordnet nivå 
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:   
 
Statlige føringer: 
 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging 

 Området er å anse som en C-lokalitet – med potensiale for en oppgradering til B-lokalitet 
på bakgrunn av flystripe og en økt aktivisering av denne (i tråd med gjeldende plan) 

 Store deler av området er i dag allerede regulert til ønsket virksomhet, og også avsatt i 
gjeldende kommuneplan for slik type virksomhet, der det er lagt opp til en videre utvidelse 
av arealet. Plassering av et slikt type tiltak er derfor ansett å være i tråd med kommunens 
ønske om lokalisering av foreslåtte formål. Basert på infrastrukturen som allerede er i 
området, da spesielt med tanke på etablert flyplass, anser man at det å utvikle dette området 
med forholdsvis stor tetthet og et effektivt utbyggingsmønster, er i tråd med RPR for 
samordnet areal og transport. 

 Tema er nærmere belyst under kapittel 8.3 Konsekvenser for samfredsel og infrastruktur, 
og i vedlegg nr – Eggemoen Temarapport og Notat Trafikk (vedlegg 5 og 7) 
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 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. 
 

 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser 
Områdene som brukes til organisert og uorganisert friluftsliv i dag, er først og fremst 
tilrettelagt for voksne, da området ikke er i umiddelbar nærhet til boligområder. Det er derfor 
ikke et naturlig lekeområde for barn. Dette er nærmere omtalt i kapittel 8.6  Konsekvenser for 
friluftsliv og idrett, og i vedlegg 5. 

 
 Rikspolitisk retningslinje for universell utforming og Diskriminerings og tilgjengelighetsloven. 

Planforslaget forholder seg til gjeldende lover og regler.  
 

 RPB for kjøpesentre 
 Det er ikke planer om å etablere handel innenfor området, med unntak av et noe mindre 

”strøksbetjenende” tilbud tilsvarende kiosk, kafé eller liknende. Planforslaget berøres derfor 
ikke av denne retningslinjen.  

 
 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/12 
 Dette er utredet særskilt under kapittel 8.4 Konsekvenser for Energi, Miljø og Klima, og i egne 

vedlegg V8, både for trafikkstøy og flystøy.  Retningslinjen er fulgt og lagt til grunn i 
planarbeidet. 

 
 Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009, og samtlige planer skal redegjøre for konsekvenser 
på naturmiljø og naturmangfold, samt synliggjøre tiltakets forhold til §§8-12 i 
Naturmangfoldloven. Dette er redegjort for i avsnitt 8.7 Konsekvenser for naturmangfold, 
basert på Notat - naturmiljø utarbeidet av Rambøll, vedlegg V5 og V6. 

 
 Kulturminneloven 
 Kulturminneloven er hensyntatt, ved at det er lagt inn i bestemmelse som refererer til denne, 

og ved at forsvarsanlegg som omfattes av fredningsvedtak er ivaretatt med hensynssone i 
planforslaget. Det ble foretatt arkeologiske registreringer i forbindelse med utarbeidelse av 
gjeldende plan, og det er ikke stilt krav til nye registreringer. 

 
 Folkehelseloven 
 Planforslaget berører arealer som i dag brukes til friluftsliv. På sikt – ved full utbygging – vil 

friluftslivet måtte flytte fra Eggemoen. Dette er vurdert opp i mot Folkehelseloven – og 
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nærmere omtalt under kapittel 8.6 Konsekvenser for friluftsliv og idrett, og Eggemoen 
Temarapport, vedlegg V5. 

 
 Den europeiske landskapskonvensjonen 
 De fleste forholdene som er nevnt i landskapskonvensjonen, er ivaretatt og innarbeidet i norske 

planleggingsverktøy, veileder og retningslinjer, og  det anses derfor ikke som nødvendig å 
fokusere på denne spesielt i planleggingen.  

 
Regionale og kommunale planer: 
 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. Dette er i det videre omtalt under tema: for 
næringsutvikling nevnt under handel, og klima og energi under energi og miljø.  

 
 Fylkesdelplan for handel-, service og senterstruktur 
 Det er i planforslaget åpnet for salg i forbindelse med flyplassen– som kiosk, kafé eller 

tilsvarende, samt mindre salgsvirksomhet i forbindelse med industrietableringene. Det er ikke 
aktuelt å legge til rette for kjøpesentra eller store handelsarealer. Dette er i tråd med de føringer 
som er gitt i fylkesdelplanen. 

 
 Kommuneplan for Ringerike 2007-2019 
 Eggemoen er et eksempel som viser konflikten mellom punkter angitt i kommuneplanen som 

hovedmål: bevaring av landskap/friluftsliv/kulturminner sett opp i mot å tilrettelegge arealer 
for næringsutvikling. Dette er en del av konsekvensutredningen.  Konklusjonen er at på 
bakgrunn av eksisterende kommuneplan/reguleringsplan samt eksisterende infrastruktur, er det 
naturlig å prioritere næringslivet og en videre utbygging på Eggemoen fremfor friluftslivet. 
Kommunen vil i sitt arbeide med revisjon av kommuneplanen vurdere alternative 
friluftsarealer til Eggemoen. En utbygging som planlagt vil underbygge kommuneplanens mål 
om å videreutvikle Ringerike som en attraktiv næringskommune, med stort mangfold og 
positiv identitet. Av dette kan man trekke frem hovedpunkter for næringsutviklingen, som er 
angitt som følgende: 

 Flere lønnsomme arbeidsplasser innen kunnskapsbasert og tjenesteytende 
virksomheter 

 Opprettholde og videreutvikle næringsliv og arbeidsplasser basert på naturressurser i 
kommunen 

 Styrke kompetansenivået i Ringerikesamfunnet. 
 
 Gjeldende kommuneplan har avsatt et areal til fremtidig utbygging i tillegg til allerede avsatt 

areal til erverv og flyplass (med tilhørende restriksjoner). Planforslaget innebærer en utvidelse 
av areal avsatt til bebyggelse, men formål, utnyttelse etc vil være i tråd med det som ligger 
inne i gjeldende planer. Planforslaget forholder seg til dagens trasé for E16 – og berøres ikke 
direkte av planlagte traséer for ny E16.  

 
 Forholdet til kommuneplan er omtalt i konsekvensutredningen under de deltema der det er 

aktuelt.  
 

 Energi- og klimaplan for Ringerike, vedtatt 02.12.10 
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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. 

Tiltaket vil måtte forholde seg til gjeldende forskrifter og lovverk, hva gjelder energikilder etc. 
Området ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og det vil være naturlig at man i den 
videre utviklingen av planleggingen, vurderer alternative energikilder, og om det skal etableres 
en sentral energikilde innenfor planområdet. Dette bør sees i sammenheng med planene til 
Røysi og Forsvaret. Det er ikke stilt særskilte krav til dette i planforslaget. Det planlegges ikke 
for kommunale eller offentlige bygg innenfor området, og det vil således ikke være krav til 
særskilt tilrettelegging, men med en utbygging i tråd med gjeldende lovverk, vil man allikevel 
kunne nærme seg målene til reduserte utslipp satt i Energi- og klimaplanen.  

 
 Gjeldende reguleringsplan:  

Opprettholder samme utnyttelsesgrad og høyder som i gjeldende plan, samt formål. Det er 
valgt å presisere formålene noe. Vegsystem er justert i tråd med tidligere gitte dispensasjoner 
ved bygging av veg. Detaljeringsgrad innenfor gjeldende plan er økt noe, for å unngå videre 
plankrav før bygging. Det er stilt plankrav  for etablering av to-plans kryss når kapasiteten til 
dagens vegkryss er overskredet.  

 
 Tilliggende planer/områder:  

Det planlegges for et nytt industriområde på naboeiendommer mot vest, hvor grunneier er 
Oddvar Røysi. I tillegg har Forsvaret planer om en videreutvikling av sitt område. Det er en 
nasjonalt viktig grusforekomst øst og nord for planområdet, hvor det må påregnes at man ønsker 
å etablere et grustak på sikt. 
 

 Overordnet planlegging av vegsystemet på Ringerike:  
Det er startet planarbeid for å det overordnete vegnettet i Ringerike, både gjennom sentrum og 
for traséer for E16 og rv35. Planforslaget vil kunne få en innvirkning på det overordnete 
vegnettet.  

 
 Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik, 2011 og Handels- og byutviklingsanalyse 

for Hønefoss , 2012 
Ringerike Utvikling og Ringerike kommune har fått utarbeidet de ovenfor nevnte analysene. 

Eggemoen omtales ikke særskilt i disse. 
 
 Kommunal planstrategi 2013-2015 

Arbeidet med rullering av kommuneplanen er startet, og i denne inngår også planer om å 
utarbeide flere kommunedelplaner/alt temaplaner for deltema – eksempelvis friluftsliv. I 
kommunal planstrategi er det uttalt en satsning på utvikling av næringslivet innenfor allerede 
eksisterende sentrum og næringsparker i regionen, underforstått også gjeldende for Eggemoen. 
Eggemoen er omtalt som områdeplan under arbeid. Det er også omtalt en målsetting om 
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arealeffektivitet innenfor allerede definerte områder, som også stemmer overens med et ønske 
om en god og effektiv arealutnyttelse nært eksisterende bebyggelse og infrastruktur – aktivitet. 

 

7.6 Forhold omtalt i planprogrammet  
Nedenstående er forhold som det er bedt om omtales i planprogrammet, men som ikke er 
konsekvensutredet, da de er av mer beskrivende karakter, eller nedtonet som viktig tema i forhold til 
det som tidligere er antatt: 

Trafikk: 
 Sikkerhet for gående og syklende:  

Det er lagt opp til at internt vegsystem utformes med plass til gang- og sykkelveg. I tillegg er 
det regulert inn traséer for gående og syklende som  kobler området opp mot etablerte 
bussholdeplasser langs E16.  

 
 Behov for gang- og sykkelvegtrasé i retning Hønefoss og Jevnaker: 

Med en større utvikling på Eggemoen, og en økende satsning på sykkeltrafikken i 
Hønefoss/Ringerike generelt, vil det være behov for at kommunen(e) utreder muligheter for 
overordnete gang- og sykkelvegtraseer i Ringerike og Jevnaker.  
 
Det er i planforslaget avsatt areal langs E16 til vegetasjonsskjerm, og det er lagt inn romslige 
byggegrenser mot denne. Ved en eventuell endring av trasé for E16, vil også eksisterende veg 
langs planområdet få en ny status, og dermed også nedgraderes i forhold til vegklasse. Det kan 
derfor forutsettes at det, på sikt, kan bli aktuelt å etablere en gang- og sykkelveiforbindelse i 
dette området og ned mot Hønefoss og Jevnaker. Det er i så tilfelle tilstrekkelig plass langs 
planområdet til at dette kan ivaretas. 
 
På grunn av områdets usentrale beliggenhet, er andel gående/syklende til området antatt å være 
begrenset. 
 

 Forholdet til jernbane:  
Planforslaget opprettholder 30 m byggegrense mot jernbanelinja. Dersom togstasjonen (som 
ligger nord for den østre delen av planområdet) i fremtiden får en annen funksjon enn det den 
har i dag, f.eks til frakt av gods, vil det være et behov for en tilgang fra planområdet til 
togstasjonen. Denne må også være dimensjonert for tunge kjøretøy, samt at trafikksikkerheten 
til myke trafikanter må ivaretas. Et mulig alternativ er at tilgangen etableres på Forsvarets 
eiendom, nord for en eventuell taksebane. En undergang under en eventuell taksebane til 
stasjonen, kan være et annet alternativ. 
 

 Luftfart (sikkerhetssoner, inn-og utflygningssoner etc):  
Flyplass opprettholdes som en klasse C3, som det også er regulert for i gjeldende plan. I denne 
er også nødvendige sikkerhetssoner angitt. Det er gjort endringer på rullebanens lengde etter at 
gjeldende plan ble vedtatt. Lengden for C3 flyplass var tidligere 1599 m, men er nå 1799 m. 
Dette gir utslag på sikkerhetssonene i hver ende, som berører et noe større område. I tillegg er 
rullebanen plassert litt annerledes enn i gjeldende plan, slik at sikkerhetssoner også ligger litt 
annerledes. Før rullebanen kan tas i bruk til annen drift enn etter dagens konsesjon – herunder 
full utnyttelse etter planforslaget og gjeldende regulering, må det søkes egen konsesjon om 
dette. En søknad og behandling av en slik konsesjon hensyntar alle nødvendige krav for 
planlagt bruk. Både Jevnaker kommune og Ringerike kommune vil være høringspart ved en 
slik søknad.    
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8 KONSEKVENSUTREDNING 
Konsekvensutredningen er utført tematisk i henhold til endelig planprogram fastsatt av Ringerike 
kommune 21.08.2012.  I alt er 8 ulike deltema utredet. Under angivelse av metode for hvert 
delkapittel, er teksten som beskriver utredningskrav fastsatt i planprogrammet angitt med kursiv 
tekst.  

8.1. METODE 
 
Bakgrunn for metode 
Konsekvensutredningen er i hovedsak utredet i henhold til metodikk for konsekvensutredning 
(Statens Vegvesen 2006; håndbok 140 (H140)), der dette er hensiktsmessig. Metodikken er brukt 
veiledende i disse analysene og består av en samfunnsøkonomisk analyse av ikke-prissatte 
konsekvenser. Den samfunnsøkonomiske analysen er bygget opp slik at: 

 hver konsekvens behandles bare under ett tema 
 konsekvenser som skyldes andre årsaker enn prosjektet telles ikke med 
 det tas hensyn til at konsekvenser oppstår og utvikles over tid 
 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 (omfang) mot forventet tilstand uten gjennomføring av prosjektet (verdi). 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. Alternativ 0 er beskrevet i kapittel 5.4. 
 
Planforslag med konsekvensutredning er utarbeidet med bakgrunn i fastsatt program. 
Konsekvensutredningen er tilpasset plannivået, i dette tilfellet områderegulering uten videre 
plankrav, og skal være relevant i forhold til de beslutninger som tas. Konsekvensutredningen tar 
utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Der hvor 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.  

Det er redegjort under hvert enkelt tema for hva som kan gjøres for å tilpasse tiltaket til 
omgivelsene, og for hvordan man kan avbøte skader eller ulemper. Det er også vurdert 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 i henhold til 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. 

Konsekvenser for hvert enkelt utredningstema skal vurderes opp mot 0-alternativet, som vil være en 
forventet utvikling i tråd med gjeldende plan. Det skal videre listes opp positive og negative (+/-) 
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konsekvenser i forhold til 0-alternativet, som skal synliggjøre hvor stor konfliktgrad tiltaket utgjør i 
forhold til de forskjellige temaene.  

Konsekvensutredningen skal inneholde en sammenstilling av konsekvensene 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. Influensområdet defineres pr utredningstema.  

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.  

Definisjoner: 

 Verdi: Verdivurdering av området beskrives ut i fra 0-alternativet eller dagens bruk av 
området (avhengig av hva som er relevant for utredningstema) 

 Omfang: Omfanget beskriver hvor store endringer tiltaket antas å medføre i forhold til 0-
alternativet. 

 Konsekvens: Konsekvenser vurderes ut fra å sammenholde verdi og omfangsvurderingene. 

Verdien av området er beskrevet, og samlet verdi for hver tema er vurdert ut i fra en skala på liten 
verdi – middels verdi – stor verdi. Et område kan ha positiv eller negativ verdi i forhold til 
utredningstema. Området er således angitt med liten (positiv eller negativ) verdi, middels (positiv 
eller negativ) verdi eller stor (positiv eller negativ) verdi. Et tema med stor verdi vil få større utslag 
når det er vektet mot omfanget – fordi det er viktigere enn et tema med liten verdi. Konsekvensen 
vil også vektes tyngre, fordi det er et punkt som er viktig, i positiv eller negativ retning.  

Omfanget av forslag til tiltak beskrevet og vurdert, og angitt på en skala 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 10: Konsekvensvifta (kilde: H140, Statens Vegvesen)  

Avbøtende tiltak 
For hvert enkelt deltema er det vurdert behovet for avbøtende tiltak, for å minske negative 
konsekvenser i størst mulig grad. Krav til avbøtende tiltak skal innarbeides i planforslaget, og sikres 
i plankart eller bestemmelser. 

Oppsummering  
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 Tilrettelegging for befolkningsvekst skal i hovedsak skje i tilknytning til by- og 
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I tillegg skal Hønefoss som regionhovedstad utvikles gjennom betydelig fortetting og tilgang til 
urbane kvaliteter. 

 
Innsamling av data 
Kilder: 
 Kommunal planstrategi 2013-2015 
 Tronrud Engineering/Ola Tronrud AS 
 Ringerike Utvikling 

Influensområde 
Eggemoen og Hønefoss, Ringeriksregionen 
 
Metode, kriterier for arbeidet: 
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utredes, blant annet med tanke på kapasitet og tilgjengelighet. 
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I dette ligger tanken om at det hele skal utvikles som en del av en næringspark som er spesielt 
knyttet opp mot flyplassvirksomhet, forskning og utvikling, samt generell teknologisk virksomhet. 
Intensjonen har hele tiden vært å få til en næringspark der bedrifter med sammenfallende interesser 
og virkeområder kan etablere seg, for å få til en god synergieffekt – tilsvarende Kongsberg 
Næringspark. Det som anses å stille Eggemoen i en særklasse, er nettopp rullebanen.  

 
Man ser likevel – at over tid – så kan det avsatte arealet være for knapt, da mye av ønsket 
virksomhet vil være svært arealkrevende, både i form av store bygg, men også i form av krav til 
store og romslige utearealer.  

  
Tilliggende arealer: 
Planområdet grenser i det store og hele mot ubebygde skogseiendommer hvor det drives normal 
skogsdrift. Unntaket fra dette er eiendom eid av Forsvaret. Parallelt med dette planarbeidet, er det 
også planer for følgende områder: 

 Forsvaret har planer om en videreutvikling av sine arealer – dette er blant annet forankret 
i en ROS-analyse, som konkluderer med at Forsvaret på sikt ønsker å legge strengere 
restriksjoner på sine arealer ved å innskrenke allmenhetens tilgang til disse. (f.eks ved å 
flytte veien frem til Buttentjern utenom Forsvarets område) 

 Det er startet planarbeid på tilgrensende arealer mot vest, Røysi sitt område. Her er det 
også uttalt at det er ønskelig å legge til rette for arealkrevende virksomheter, da 
fortrinnsvis innenfor industriformål/logistikk.  

 Nordvest, på andre siden av jernbanen, er det i kommuneplanen avsatt areal for fremtidig 
grustak. Det foreligger imidlertid ikke en reguleringsplan for dette pr i dag. 
 

 

Figur 21: Illustrasjon som viser planområdet i forhold til Forsvaret, Røysi og Grustaket. 

 
En utvikling av 0-alternativet vil blant annet kunne gi følgende virkninger/konsekvenser for 
tilliggende arealer:  
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virksomhet vil være svært arealkrevende, både i form av store bygg, men også i form av krav til 
store og romslige utearealer.  

  
Tilliggende arealer: 
Planområdet grenser i det store og hele mot ubebygde skogseiendommer hvor det drives normal 
skogsdrift. Unntaket fra dette er eiendom eid av Forsvaret. Parallelt med dette planarbeidet, er det 
også planer for følgende områder: 

 Forsvaret har planer om en videreutvikling av sine arealer – dette er blant annet forankret 
i en ROS-analyse, som konkluderer med at Forsvaret på sikt ønsker å legge strengere 
restriksjoner på sine arealer ved å innskrenke allmenhetens tilgang til disse. (f.eks ved å 
flytte veien frem til Buttentjern utenom Forsvarets område) 

 Det er startet planarbeid på tilgrensende arealer mot vest, Røysi sitt område. Her er det 
også uttalt at det er ønskelig å legge til rette for arealkrevende virksomheter, da 
fortrinnsvis innenfor industriformål/logistikk.  

 Nordvest, på andre siden av jernbanen, er det i kommuneplanen avsatt areal for fremtidig 
grustak. Det foreligger imidlertid ikke en reguleringsplan for dette pr i dag. 
 

 

Figur 21: Illustrasjon som viser planområdet i forhold til Forsvaret, Røysi og Grustaket. 

 
En utvikling av 0-alternativet vil blant annet kunne gi følgende virkninger/konsekvenser for 
tilliggende arealer:  
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 Verdiøkning: En utvikling av regulert område vil kunne gi en vesentlig verdiøkning av 
tilliggende areal, dersom de i fremtiden skulle bli godkjent som næringsareal. 

 Infrastruktur: En utvikling etter gjeldende plan, har allerede medført utbedringer på 
infrastrukturen på Eggemoen. Som eksempel kan nevnes kryss ved E16, busslommer, 
kommunal veg og VA-anlegg. Dette må anses som positivt for tilgrensende areal. 

 Trafikkøkning: En utvikling i tråd med gjeldende plan, vil gi en trafikkøkning på Eggemoen. 
Trafikken vil imidlertid i hovedsak knytte seg til det regulerte området øst for rullebanen, og i 
liten grad påvirke de andre arealene. Trafikk til Eggemoen leir vil trolig bli uforandret. 
Forsvarets aktivitet vil også kunne føre til økt trafikk. 

 Flystøy: Støy fra flyplassen vil til enhver tid avhenge av den trafikk som foregår. En utnyttelse 
av flyplassen som regulert, vil gi støy på tilgrensende områder. Se for øvrig kap 8.4 Energi, 
miljø og klima.  

 Begrensninger/sikkerhetstiltak: Av sikkerhetsmessige årsaker kan tilliggende arealer måtte 
forholde seg til sikkerhetskrav og begrensninger satt med bakgrunn i flyplassen. Dette vil 
kunne være begrensninger på høyder på trær, bygg, installasjoner, belysning med mer.  

Utvikling i tråd med 0-alternativet vil, med unntak av sikkerhetssoner i hver ende av rullebanen, 
ikke medføre begrensninger på den skogsdrift som i dag drives på tilliggende arealer. 
 
2. Regionalt: 
Ringerike er og har vært en region som lenge har vært under omstilling. Både med tanke på 
nedlegging av militærleire, men også med bakgrunn i nedleggelse av hjørnesteinsbedrifter som 
Norske Skog Follum. Nedleggelser, samtidig med noe befolkningsvekst, har ført til at regionen har 
et underskudd på arbeidsplasser i forhold til yrkesaktive innbyggere. 

Utdrag fra Kommunal Planstrategi 2013-2015: ”Relativt liten andel av befolkningen er i yrkesaktiv 
alder. Tradisjonelle industriarbeidsplasser legges ned, og det må bygges opp nye typer 
arbeidsplasser. Dette kan være innen kunnskapsbaserte, teknologiske og tjenesteytende næringer, 
samt arbeidsplasser basert på naturressurser i kommunen. Utdanningsnivået ligger også under 
(lands-)gjennomsnittet.” 

Regionens ulike aktører er enige om at regionen trenger satsning og utvikling. Mye av fokuset 
ligger på kommunikasjon og fremtidig vekst. Dette i seg selv krever fokus på boligområder og 
arbeid mot vei og bane.  

Noe av den nevnte veksten vil komme naturlig med bakgrunn i at Ringerike ligger sentralt på 
Østlandet og i nærhet til Oslo-området.  Et viktig mål for regionen må imidlertid være å holde på 
befolkningsveksten. For å få til dette viser de fleste analyser at særlig to forhold er viktig:  

1. Næringsutvikling  

2. Bedre kommunikasjon til og fra regionen. 

 
Vurdering av verdien av området : 
Eggemoen Næringspark er allerede i dag et område under utvikling, med flere interessenter som 
vurderer å etablere seg her. Det er gjort grep innenfor planområdet – blant annet ved utbedring av 
rullebanen, veier, VA-anlegg, terrengplanering og etablering av nybygg – som viser begynnelsen på 
noe som kan bli et attraktiv næringsområde for flere aktører på sikt, spesielt med tanke på nærhet til 
flyplass og hva dette kan innebære. Dette gjør området ganske så unikt i regional sammenheng, og 
også kanskje nasjonal. Det kan nevnes at andre tilsvarende områder sentralt på Østlandet er i ferd 
med å nå sin kapasitetsgrense (Eksempelvis  Kjeller, nær Lillestrøm) – og det er få områder kan 



Halvorsen & Reine AS for 
Eggemoen Aviation & Technology Park   

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	

46

skilte med Eggemoens kvaliteter hva gjelder topografi, eksisterende infrastruktur, sentral 
beliggenhet regionalt etc. Eggemoen har et godt potensiale for en videre utvikling. 
 
Verdien av området for næringsutvikling er derfor vurdert til å være stor. 
 
Utvikling i tråd med områdeplanen  
 
1. Eggemoen: 
Formålene i gjeldende plan er tenkt videreført også i ny plan – da gjeldende plan forutsettes i inngå i 
sin helhet i ny plan (med enkelte justeringer for veger, tomtedelinger, detaljeringsgrad og lignende). 
For nye arealer som er foreslått avsatt til byggeformål, er formålene i hovedsak kontor og industri. 
Dette er vist på vedlagt kart og bestemmelser. 

Planforslaget vil kunne medføre mer enn en dobling av utbyggingspotensialet sammenliknet med 
gjeldende plan. Samtidig er det – ved at planområdet nå også tar med seg taksebanen i nordøst – 
bedre tilpasset de flyplassrelaterte virksomhetene som vil ha behov for store utearealer på bakknivå, 
blant annet for manøvrering av fly, helikoptre etc. Planforslaget ”slutter” en visjon som eier av 
området har hatt i lengre tid – nemlig å tilrettelegge for en komplett næringspark tilknyttet 
flyplassen. Det er lagt vekt på at man får en fleksibel plan, der infrastruktur hensyntar og bygger 
opp under allerede etablerte virksomheter og viderefører gjeldende plan.  
 
Presisering av formål: 
Det legges opp til enkelte formål i planen, som må presiseres/beskrives slik at man sikrer at disse 
ikke kommer i konflikt med overordnete retningslinjer og planverk. Industri og kontor er i tråd med 
formål som naturlig inngår i en c-lokalitet. I gjeldende plan ligger forretning, overnatting og 
bevertning inne – og det er satt i bestemmelsene at disse formålene er flyplassrelatert. I tillegg er det 
et ønske om å legge inn undervisning som formål.  
 
Formålene presiseres som følger: 
 Forretning 

 Forretningsformålet knyttes opp mot de virksomhetene som etableres, i den betydning at 
det kan forekomme noe handel fra eksempelvis produksjonsbedrifter. Dette er presisert i  
forslag til bestemmelser. I tillegg opprettholdes presiseringen om ”flyplassrelatert handel”. 

 Overnatting 
 Med overnatting menes ikke ordinær hotellvirksomhet, men overnatting tilknyttet 

virksomhetene. Dette kan være bygg/anlegg for personer som skal jobbe/få undervisning i 
næringsparken for en periode, eller overnatting i forbindelse med flyvirksomheten. 

 Bevertning:  
 Med bevertning menes enklere bespisningssteder knyttet opp mot flyplassen. 

 Undervisning: 
 Det er ikke planlagt undervisning som et offentlig anlegg, herunder barne- ungdomsskoler 

eller lignende. Det er i utgangspunktet tenkt å legge til rette for undervisningsanlegg knyttet 
opp mot etterutdanning/videreutdanning av teknisk personell – ansatte på virksomhetene. 
Det kan eksempelvis være ønskelig å etablere anlegg som flysimulator, anlegg for å utdanne 
flyteknikere etc. I den forbindelse kan det være behov for auditorier og lignende. Fokuset vil 
uansett være teknisk relatert, og dreie seg om generelt om kompetanseutvikling innenfor 
virksomhetene. Det kan være et positivt tilskudd nasjonalt og regionalt hvis man kan 
etablere utdanning innefor felt som mangler i dag – eksempelvis flyteknikere.  

 
En utvikling i tråd med planforslaget, vil kunne få følger for tilliggende arealer: 
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 Verdiøkning – tilsvarende som for 0-alternativet.  
 Trafikkøkning – det er redegjort for kapasitet på eksisterende kryss, og planlagt to-

planskryss i kap. 8.3. En utvikling som planlagt, vil føre til en vesentlig økning av 
trafikken. Hvis man også regner med planlagte virksomheter på Røysi sin eiendom 
og på Forsvaret sin eiendom, vil kapasitetsgrensen på eksisterende infrastruktur nås 
raskere enn ved en utvikling kun på planområdet. En samlet utvikling på Eggemoen 
vil uansett gå over en lang tidsperiode – mest sannsynlig flere tiår – og en utvikling 
på Eggemoen vil kunne legge føringer for planleggingen av det overordnete 
vegnettet. Forsvaret vil legge føringer for hvor nærme nye adkomster til 
næringsparken kan ligge, ref. ROS-analysen utarbeidet av Forsvaret. Samordning av 
disse forholdene sett opp i mot samferdsel og infrastruktur er nærmere omtalt i kap 
8.3. 

 Forsvaret vil legge føringer for utviklingen på eiendommer som grenser mot deres 
eiendom, for å ivareta nødvendige restriksjoner og sikkerhet for anlegg og sivilister. 
Dette er nærmere omtalt  i ROS-analyse som er utarbeidet av Forsvaret, og også i 
kap 8.5 og 8.10. Nødvendig hensynssone mot Forsvaret er vist i FIGUR 

 Ved en utvikling på Eggemoen, må man forvente at friluftslivet flytter seg til 
tilgrensende arealer, da i hovedsak på områder nord for jernbanen. Dette er videre 
omtalt i kap. 8.6. 

 Et fremtidig grustak kan påvirke flyplassen og næringsområdet. Dette må utredes i 
arbeidet med å regulere grustaket. Dette er nærmere omtalt i kap 8.4 og 8.5. 

  
2. Regionalt: 
Befolkningsvekst 
Næringsutvikling i regionen vil få en direkte effekt ved at ”Eggemoen Aviation & Technology 
Park” lykkes. Samtidig vil det faktum at det skapes mer næringsliv i regionen indirekte kunne bidra 
til at bedre kommunikasjon til og fra regionen vektlegges ytterligere også fra sentrale hold. 
 
Økt næringsutvikling vil kunne bidra til økt og stabil befolkningsvekst, og dette igjen bidrar til 
byutvikling som er en av regionens store satsingsområder. 
 
Utdanningsnivå og kompetanse 
Det er et kjent faktum at utdanning og kompetansenivået i de tre kommunene i Ringeriksregionen – 
Jevnaker, Ringerike og Hole – er noe ulikt.  
 
En satsning på den type arbeidsplasser som ønskes innenfor ”Eggemoen Aviation & Technology 
Park”, vil kunne bidra til et høyere kompetansenivå og til en mer attraktiv region. Dette vil igjen 
kunne medføre en høyere andel tilflyttere som faktisk velger å jobbe innenfor regionen, samt øke 
tilbakeflytting av yngre mennesker etter endt studietid.  
 
I tillegg til tilflytting og tilbakeflytting, vil næringsutviklingen kunne bidra til 
etterutdanning/voksenopplæring på innbyggere som allerede er ute i arbeidsmarkedet.  
 
Utdannings- og kompetansesenter innen teknologi er også et av de ønskede målene for ”Eggemoen 
Aviation & Technology Park”. Særlig innenfor teknisk vedlikehold er det stor mangel på kvalifisert 
personell i Norge i dag. 
 
Næringsliv og sysselsetting 
Ringerike har et økende underskudd på arbeidsplasser ut fra antall yrkesaktive. Særlig 
industrisysselsettingen har hatt en markant nedgang med bakgrunn i nedleggelse av flere bedrifter i 
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regionen. En utfordring er således å beholde industrikompetansen og industritradisjonen i regionen, 
i tillegg til å skape nye industriarbeidsplasser i voksende og nye markeder. ”Eggemoen Aviation & 
Technology Park” vil, ved å lykkes, kunne gi regionen et solid løft i forhold til dette. Både i forhold 
til at det vil kunne bidra til nyetableringer i regionen, samt at det vil kunne bidra til en bærekraftig 
utvikling for de bedrifter som allerede er etablert.  
 
Oppføring av eventuelle kombinasjonsbygg vil også kunne bidra til oppstart av nye virksomheter og 
muliggjør vekst og fremtidig flytting til egne bygg. 
 
Økt sysselsetting vil, i tillegg til skatteinntekter, gi økt kjøpekraft, noe som vil være til fordel for 
hele nærings- og handelslivet i regionen.  
 
Utvikling av ”Eggemoen Aviation & Technology Park” vil også kunne øke den økonomiske 
agglomerasjonen i regionen. Agglomerasjonen er fordelen bedrifter og konsumenter har ved å være 
lokalisert nær hverandre. Dette vil totalt sett kunne gi økt produktivitet i næringslivet. Noen effekt 
av dette er imidlertid ikke regnet ut i denne områdeplanen. 
 
Med egen flyplass vil ”Eggemoen Aviation & Technology Park” i tillegg til å bidra til et 
kompetansemiljø innenfor teknologi også kunne være en pådriver for statlige prioriteringen til 
regionen. I tillegg til vei, bane etc. vil det for eksempel kunne være snakk om midler samt etablering 
av statlige foretak. Tilgang til lokal flyplass vil også kunne gi et fortrinn til næringslivet andre steder 
i regionen. 
 
Det er vanskelig å være konkret på antall arbeidsplasser en næringspark som foreslått vil kunne 
inneholde. Det som kan sies med sikkerhet, er at næringsparken vil føre til at attraktive 
arbeidsplasser i Ringerike-regionen øker, fremfor å synke. Med et klar strategi for type virksomhet 
innenfor næringsparken vil utviklingen også kunne gi Ringerike en mulig hegemonirolle. 
 
Arbeidsmarked og pendling 
 
Ringerike har et økende underskudd på arbeidsplasser. En viss del av befolkningen vil pendle til 
andre byer/distrikter nærmest uavhengig av den næringsutvikling som skjer på Ringerike. Utvikling 
av ”Eggemoen Aviation & Technology Park” vil imidlertid kunne føre til at flere velger å jobbe 
innen regionen. Dette først og fremst fordi det skapes flere arbeidsplasser, men også at type 
arbeidsplasser som skapes vil kunne medføre et mindre behov for å pendle ut for å finne tilsvarende 
arbeid/utfordringer. Eksempelvis har bl.a. Kongsberg, Raufoss og Lier store deler av de 
teknologiske arbeidsplassene i dag. Utviklingen vil således kunne vi en positiv effekt i forholdet 
mellom bosetting og sysselsetting. 
 

”Figur….5 inneholder en pendlingsmatrise for 2012, som horisontalt viser i hvilken kommune de yrkesaktive 
som er bosatt i hver av de tre Ringerikskommunene arbeider, og vertikalt viser i hvilken kommune personer 
som arbeider i de tre Ringerikskommunene bor. Det samme er tilfellet for de andre kommunene i matrisen.  

																																																								
5 Figur 22 og tekst er hentet fra Ringeriksvirkninger, strategisk utviklingsanalyse, utarbeidet av Agenda Kaupang AS for 
Ringerike Utvikling. 
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Figur 22 Pendling på Ringerike (kilde: Agenda Kaupang AS) 

Leser en først matrisen horisontalt for regionen som helhet, finner man at nær 15 600 personer 
bosatt på Ringerike, rundt 73 % av arbeidstakerne, jobber i egen region. Nesten 3 300 personer, 
eller 15 % av arbeidstakerne jobber videre i Oslo-området, de fleste fra Ringerike og Hole. Ellers 
jobber vel 300 i Modum og Krødsherad og nesten 500 i Drammensområdet, mens 450 arbeider i 
Gran og Lunner. De fleste av disse kommer fra Jevnaker.  

Leser man i stedet matrisen vertikalt, og ser hvor arbeidstakerne som jobber i Ringeriksregionen 
kommer fra, finner en fortsatt at nær 15 600 kommer fra egen region, mens rundt 570 arbeidstakere 
kommer fra Oslo-området, omtrent det samme fra Gran og Lunner, rundt 240 fra Modum og 
Krødsherad og 230 fra Drammensområdet.  

Internt på Ringerike, ser en av pendlingsmatrisen at både Hole og Jevnaker henger tett sammen 
med Ringerike, med utstrakt pendling begge veier. Hole og Jevnaker henger imidlertid ikke like 
godt sammen. Pendlingen mellom disse kommunene er som en ser beskjeden.” 

Økt arbeidsmarked vil ikke bare knytte seg direkte til de arbeidsplassene som skapes på Eggemoen, 
men også i form av indirekte arbeidsplasser i form av underleverandører, entreprenører m.m.  
 
Konkurransesituasjonen for ”Eggemoen Aviation & Technology Park” 
Industrien i Norge er generelt under stort press i forhold til konkurranse fra det internasjonale 
markedet. Stadig flere norske virksomheter etablerer seg i andre land. Særlig Asia har lagt et stort 
press på Norge og resten av Europa. Dette gjelder både i forhold til pris, men ikke minst de 
rammene staten gir næringslivet. Industriell virksomhet i Norge trenger vesentlig høyere inntjening 
for å få den utviklingen som er nødvendig. Dette med bakgrunn i at det ved for eksempel 
nyetableringer og nybygg settes store krav til opparbeidelse av infrastruktur, byggeteknikk etc. I 
tillegg påregnes avgifter, gebyrer og ulike skatter. Til sammenlikning sørger staten i asiatiske land 
for tilrettelegging av infrastruktur, bygg og andre tiltak for at næringslivet skal kunne ha fullt fokus 
på produksjon og verdiskaping. 
 
En utvikling av Eggemoen Aviation & Technology Park kan, sett bort i fra ovennevnte forskjeller, 
gi en konkurranseeffekt regionalt og nasjonalt ved at det skapes synergier mellom bedrifter. Videre 
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vil mer teknologisk virksomhet på Ringerike være med på å styrke allerede etablerte områder som 
Raufoss og Kongsberg. De muligheter som ligger i flyplassen, og dermed nærhet til nasjonale og 
internasjonale markeder, regnes å ha stor effekt. Utvikling av næringsparken vil kunne bidra til å gi 
ringeriksregionen og Østlandet et mer robust næringsliv. 

Vurdering av omfanget av en utbygging av området i forhold til næringsliv og næringsutvikling, 
industri og kompetanse: 

Basert på det ovenstående, er det vurdert at en videreutvikling av næringsparken kan ha et stort 
positivt omfang i forhold til den generelle næringsutviklingen og kompetansen i Ringeriksregionen. 
Dette spesielt begrunnet med at planområdet legger til rette for teknologibasert industrivirksomhet 
og kontorer i en region som i dag har underskudd på attraktive arbeidsplasser. Her vil det etableres 
arbeidsplasser som vil kreve høy teknologisk kompetanse, men også arbeidsplasser for de mer 
tradisjonelle fagene. Potensialet tidligere omtalt som en styrke for Eggemoen, vil ytterligere 
forsterkes med en tilrettelegging som foreslått.  

Omfanget av en utbygging som foreslått, er derfor vurdert til å være stort positivt. 

 
Anleggsfasen 
En økt aktivitet på Eggemoen, med utbygging, planering av areal etc, vil medføre en økt 
sysselsetting innen bygningsbransjen. Dette vil også få ringvirkninger for andre virksomheter, mest 
sannsynlig både i Hønefoss og Jevnaker, som en følge av etterspørsel av bygningstjenester.  
 
Planforslaget i forhold til overordnete planer 
Samordnet areal og transport:  
Omtalt under kapittel 8.4 Energi, miljø og klima. 
 
Fylkesdelplan for handel, service- og senterstruktur:  
Denne omhandler i hovedsak virksomheter som bør etableres i sentrumssoner, og virksomheter som 
kan etableres i randsoner til sentrum eller utenfor sentrum. Eggemoen, som en allerede eksisterende 
næringspark, faller noe utenfor det som omtales i fylkesdelplanen. Det skal ikke legges til rette for 
handelsvirksomhet av særlig grad, eller av andre publikumsrettede virksomheter. Det er lagt inn 
krav og begrensninger i plankart og bestemmelser som sikrer dette. 
 
Kommuneplanen:  
Arealet i planforslaget er utvidet i forhold til areal som er avsatt til byggeformål og flyplass i 
gjeldende kommuneplan. Formål og intensjon er i tråd med føringer gitt i kommuneplanen. En 
tilrettelegging for næringslivet er også i tråd med mål og intensjoner gitt i kommuneplanens 
samfunnsdel. 
 
Kommunal planstrategi 2013-2015:  
Eggemoen er omtalt som områdeplan under arbeid. Det er også omtalt en målsetting om 
arealeffektivitet innenfor allerede definerte områder, som også stemmer overens med et ønske om 
en god og effektiv arealutnyttelse nært eksisterende bebyggelse og infrastruktur – aktivitet. Det er 
også omtalt at det skal tilrettelegges for næringsutvikling innenfor allerede avsatte områder til dette. 

 
Avbøtende tiltak 
Det tilrettelegges ikke for handel, utenom det som er relatert til produksjon på området. Dette er 
sikret gjennom bestemmelser. I tillegg er det presisert hva overnatting/bevertning innebærer, slik at 
det ikke kan tilrettelegges for ordinær hotell/restaurant-virksomhet. 
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Oppsummering og sammenstilling/konsekvens 

Etappe 1 Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens  

Samlet vurdering for 
næringsliv og 
næringsutvikling, 
industri og 
kompetanse 

Stort positiv Stort omfang (++++) Meget stor positiv 
(++++) 

 

8.3. KONSEKVENSER FOR SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR 
 
Innledning 
Det foregår et overordnet planarbeid for vegsystemet i og rundt Hønefoss, også for alternative 
traséer for ny E16. Forbi planområdet er det i gjeldende kommuneplan lagt inn to alternative 
korridorer som gir muligheter for tre alternative traséer for E16. Ingen berører planområdet direkte, 
men tangerer planområdet i det sørøstre hjørnet.  

 

Figur 23: Traséer for E16 (kilde: Ringerike kommune) 
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Planene for Eggemoen innebærer å tilrettelegge for et høyt antall kvadratmeter BRA. Flere av de 
virksomhetene det ønskes å tilrettelegge for, vil likevel ikke ha mange personer ansatt pr kvm. Det 
er i utgangspunktet snakk om arealkrevende virksomheter – som hangarhaller for vedlikehold av fly 
og helikopter.  

Forsvaret vil opprettholde sin virksomhet på Eggemoen, og muligens også trappe denne noe opp. 
Det vil bety økte restriksjoner på Forsvarets eiendom, samt arealer som er båndlagt av Forsvaret. 
Samtidig er det igangsatt et planarbeid på tilliggende arealer i vest, og her planlegges det å 
tilrettelegge for industri og logistikkvirksomheter. Disse forhold er omtalt i det videre. 

Alle disse momentene, gjør at beregning av trafikkbelastning for planområdet er komplisert, og det 
er vanskelig å anslå hva slags trafikkbelastning planlagte tiltak vil innebære for full utbygging. Det 
er derfor nødvendig å presisere, at planene for Eggemoen er av langsiktig karakter, og man 
forventer at det tar tiår før planområdet er fullt utbygget. Før dette vil være tilfelle, vil forhold 
angående det overordnede vegnettet være avklart.  

Det er utarbeidet en egen trafikkanalyse, som er vedlagt planmaterialet. Det nedenstående er et 
sammendrag av denne og av etterfølgende notat som presiserer trafikkmengde i forhold til 
rekkefølgekrav. 6 

Forutsetninger og aktuelle begreper: 

For trafikk:  
Det er gjort trafikale vurderinger med tanke på kryssløsning og internveier på planområdet. Det er 
beregnet fremtidig turproduksjon fra næringsområdet og utført kapasitetsberegning av fremtidig 
planskilt kryssløsning med E16, samt beregning av hvor mye trafikk fra området som kan 
aksepteres med dagens kryssløsning. Dette er basert på grove anslag for utbyggingsvolum, og type 
virksomhet innenfor området. To ulike situasjoner er vurdert: Maks utbygging av planområdet, og 
maks ”sannsynlig” utbygging. Maks ”sannsynlig” utbygging er en mer realistisk tilnærming, men 
trolig vil også dette være et høyt anslag innen 2025 – som er prognoseår for beregningene.  
 
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 T-1459 ”Veileder 
til Grad av utnytting”. 
 
Tur:  
Forflytning av person eller kjøretøy fra et startpunkt til et endepunkt. En reise til og fra et sted er to 
turer. 
 
Biltur:  
Forflytning av et kjøretøy fra et startpunkt til et endepunkt, uavhengig av hvor mange personer som 
er i bilen. Gjennomsnittlig antall personer per bil (belegg) som benyttes i beregninger varierer 
avhengig av type virksomhet som er mål for turen og tid på døgnet. 
 
Turgenerering:  
En tur genereres (skapes) i sitt startpunkt. 
 
Turattrahering:  

																																																								
6 ”Eggemoen : Temautredninger”, Rambøll og ”Notat” Transport, Rambøll 
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En tur attraheres (tiltrekkes) i sitt endepunkt. 
 
Kapasitet:  
Øvre teoretiske grense for hvor mye trafikk som kan avvikles i et snitt eller kjørefelt innen et gitt 
tidsrom. 
 
Belastningsgrad:  
Forholdet mellom trafikkvolum og kapasitet. Belastningsgrad er et mål for avviklingsstandard, og 
angir forholdet mellom trafikkvolum og kapasitet. Dersom belastningsgraden er under 0,70 gir dette 
normalt stabil avvikling uten kø av betydning. Belastningsgrad i området 0,70-0,85 gir akseptabel 
avvikling, men vil tidvis kunne oppleves problematisk. Dette skyldes at trafikken ikke ankommer i 
en jevn strøm slik at det i kortere perioder kan være større pågang. Belastningsgrad over 1,0 betyr at 
trafikkstrømmen er høyere enn tilgjengelig kapasitet, og tilfarten er dermed overbelastet. Dette vil gi 
en ustabil avvikling med kødannelser.  
 
ÅDT - Årsdøgnstrafikk:  
Det totale antall kjøretøy som passerer et snitt på en veg i løpet av ett år, dividert med 365. 
 
Innsamling av data 
Kilder:  
 Eggemoen: Temautredninger, Rambøll, oktober 2012 
 Notat, Transport, 05.06.13, Rambøll 
 Ytterligere kilder er oppgitt i de ovenstående 

Influensområde 
Eggemoen med tilliggende vegnett 
 
Metode, kriterier for arbeidet: 
Utredningstema ihht planprogrammet: 

 Trafikk og veganlegg:  
 Det må utarbeides en trafikkanalyse som vil si noe om forventet trafikkbelastning og om 

konsekvenser for det overordnete vegnettet. Utredningen må ta stilling til om eksisterende 
infrastruktur er god nok i forhold til forventet belastning, og må også vurdere eventuelle 
rekkefølgebestemmelser i forhold til utbygging og krav til utbedring av vegnettet. Utredningen 
må vurdere forholdene både i forhold til det overordnete vegnettet, rv35, en eventuell 
omlegging av denne samt det interne vegsystemet. I planarbeidet må trafikkmengden vurderes 
ut i fra mulig arealbruk  med den høyeste trafikkgenereringen og tiltak i vegnettet må tilpasses 
dette. Trafikken fra øvrige utbyggingsarealer som må avklares i egne 
områdereguleringsplaner må inngå i vurderingen. 

  
 Det må redegjøres for sikkerheten til gående og syklende innenfor planområdet. 
 
 Det må gjøres en vurdering av behovet for gang- og sykkeltraséer i retning Hønefoss og 

Jevnaker ut i fra ønsket tiltak. Det skal redegjøres for dagens situasjon og fremtidige mulige 
traséer. 

 
 Kollektivtrafikk: 

Utredning av kollektivtilbudet i dag, og en vurdering av et mulig fremtidig behov. 
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 Jernbane:  
Planen må hensynta de nødvendige byggegrensene mot jernbanen. 30 m byggegrense 
forutsettes lagt inn i planen dersom ikke annet avtales med Jernbaneverket i løpet av 
prosessen. Man må hensynta/redegjøre for en fremtidig mulig tilkomst til jernbanen. 

 
 Luftfart:  

I samråd med Luftfartstilsynet må nødvendige sikkerhetsavstander, inn- og utflygningssoner, 
hensynssoner og eventuelle andre restriksjoner på områdene rundt flyplassen vurderes, 
kartlegges og eventuelt legges inn i planen. Dersom områdeplanen utarbeides slik at kravet i 
dagens plan om bebyggelsesplan bortfaller, må det foretas en vurdering om det vil være behov 
for ytterligere utredninger og eventuelle bestemmelser rundt flyplassen, eller om de aktuelle 
hensynene ivaretas av annet lovverk. 

 
 Øvrig teknisk infrastruktur: 

Bestemmelser må angi parkeringskrav i forhold til type formål.  
 

Det må redegjøres for kapasitet på vann- og avløpsanlegg samt vannforsyning, og en 
eventuell utvidelse av dette må knyttes opp til planen med en rekkefølgebestemmelse. 
Forventet behov basert på maks utbygd BRA må vurderes. 
Håndtering av overflatevann som en følge av økte harde flater må vurderes, og det må settes 
krav til hvordan dette skal ivaretas i bestemmelser til planen. 

 
Eksisterende teknisk infrastruktur, både ved eksisterende leir og ved nybyggene, må vurderes 
og dokumenteres. Behov for ny teknisk infrastruktur må synliggjøres.  

 
Det må i planen avsettes nok areal til teknisk infrastruktur. De mest hensiktsmessige  traséene 
for en eventuell ny teknisk infrastruktur må vurderes. 

 

Presiseringer: 
Enkelte av de punktene som er angitt som utredningstema, er i realiteten tema som må omtales og 
redegjøres for, men ikke nødvendigvis konsekvensutredes. Det er ikke skilt på dette i 
planprogrammet. Hvordan dette er omtalt i dette planarbeidet, er derfor presisert i det nedenstående 
 
Tema som er vurdert i planarbeidet og omtalt planbeskrivelsen: 
 Sikkerhet for gående og syklende 
 Behov for gang- og sykkelvegtrasé i retning Hønefoss og Jevnaker 
 Forholdet til jernbane 
 Luftfart (sikkerhetssoner, inn-og utflygningssoner etc) 

Tema som er konsekvensutredet: 
 Trafikk med trafikkanalyse 
 Kollektivtrafikk 
 Parkeringskrav  
 Vann-og avløpsanlegg, og overvann 
 Eksisterende infrastruktur og behov for ny infrastruktur  
 Traséer for teknisk infrastruktur 

 
Dagens situasjon, 0 – alternativet 
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Trafikk: 

ÅDT 2012 på E16 er beregnet å være 8.570 biler/døgn, hvorav ca 11% er tunge kjøretøy. 

Det er beregnet en turproduksjon for dagens situasjon, basert på eksisterende virksomheter innenfor 
planområdet. Denne er beregnet å være 734 biler/døgn. Av dette er 160 biler anslått å være i 
makstimen.    

Trafikkanalysen viser at dagens T-kryss med venstresvingfelt har en kapasitet på 3700 biler/døgn, 
altså mertrafikk tilsvarende 2.975 biler/døgn. 

 

Figur 24 Kapasitet dagens T-kryss med år 2025 trafikk, og kanalisering av adkomstvei (kilde Rambøll AS) 

0-alternativet: 

I gjeldene plan er det angitt at eksisterende kryss har en kapasitetsgrense på 1500 biler/døgn. Dette 
er knyttet opp mot gjeldende plan. Når virksomheter innenfor dette planområdet gjør at trafikken 
overstiger 1500 ÅDT, må det i henhold til gjeldende planbestemmelser bygges nytt planskilt kryss 
ved E16. Dette krysset er ikke regulert i gjeldende plan. 
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makstimen.    

Trafikkanalysen viser at dagens T-kryss med venstresvingfelt har en kapasitet på 3700 biler/døgn, 
altså mertrafikk tilsvarende 2.975 biler/døgn. 

 

Figur 24 Kapasitet dagens T-kryss med år 2025 trafikk, og kanalisering av adkomstvei (kilde Rambøll AS) 

0-alternativet: 

I gjeldene plan er det angitt at eksisterende kryss har en kapasitetsgrense på 1500 biler/døgn. Dette 
er knyttet opp mot gjeldende plan. Når virksomheter innenfor dette planområdet gjør at trafikken 
overstiger 1500 ÅDT, må det i henhold til gjeldende planbestemmelser bygges nytt planskilt kryss 
ved E16. Dette krysset er ikke regulert i gjeldende plan. 
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Figur 25: Eksisterende kryss (kilde: Google maps) 
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Figur 26 Nytt to-plans kryss (kilde: Rambøll AS) 

Internvegsystem: 

Fra avkjørsel E16 og frem til Eggemoen leir, er veien kommunal. Denne er opparbeidet med 
gangvei. Veien fra Eggemoen Leir og frem til Forsvarets anlegg eies av Forsvarsbygg. Veien som 
leder inn mot Tronrud Engineering AS og de andre virksomhetene langs rullebanen, Flyplassveien, 
er privat. Ved opparbeidelsen av denne, ble det dispensert fra å etablere egen gang- og sykkelvei. 
Det er etablert en større parkeringsplass for Tronrud Engineering AS, og fra denne og frem til 
bygget, er det opparbeidet gode gangforbindelser.  
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Figur 27: Interne veier – faktisk situasjon 

Gående og syklende: 

Det er i dag verken fortau eller gang- og sykkelvei langs E16 i tilknytning til planområdet, og det er 
– etter ønske fra Statens Vegvesen -  ikke markert krysningsfelt for fotgjengere mellom planområdet 
og bussholdeplass.  

Tilkomst fra etablerte busslommer ved NAF-senteret til planområdet skjer via etablert gangvei frem 
til tidligere midlertidige adkomstvei til Eggemoen leir og deretter videre på kommunal gangvei. 
Adkomst for gående er således ivaretatt. 

Avstanden fra Hønefoss sentrum til planområdet er ca 6,5 km. Fra Hønefoss er det fortau/gang- og 
sykkelveg på østre side av E16 frem til Nærstad. Avstanden Nærstad – Eggemoen er på ca 2,3 km 
langs E16. Alternativer til å gå/sykle langs E16 opp Eggemobakken er i dag blant annet å benytte 
Viulveien. Avstand Hvalsmoen – Eggemoen langs E16 opp Eggemobakken er ca 4 km mens 
avstand Hvalsmoen – Eggemoen via Viul er ca 6 km. Alternativet har ikke eget fortau eller gang- og 
sykkelveg, men er på en vegstrekning som er mindre belastet med trafikk.  

Et annet alternativ er gjennom Nærstadmarka eller via Nymoen Vågård. Hønefoss sentrum – 
Eggemoen via Nærstadmarka – strekning ikke målt opp. Hønefoss sentrum – Eggemoen via 
Nymoen og Vågård er ca 14 km.  

Fra Jevnaker er det fortau og gang- og sykkelveg frem til Bergermoen. Avstanden fra Bergermoen 
til Eggemoen er på rundt 4 km langs E16. For gående og syklende fra Jevnaker er alternativet til å 
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– etter ønske fra Statens Vegvesen -  ikke markert krysningsfelt for fotgjengere mellom planområdet 
og bussholdeplass.  

Tilkomst fra etablerte busslommer ved NAF-senteret til planområdet skjer via etablert gangvei frem 
til tidligere midlertidige adkomstvei til Eggemoen leir og deretter videre på kommunal gangvei. 
Adkomst for gående er således ivaretatt. 

Avstanden fra Hønefoss sentrum til planområdet er ca 6,5 km. Fra Hønefoss er det fortau/gang- og 
sykkelveg på østre side av E16 frem til Nærstad. Avstanden Nærstad – Eggemoen er på ca 2,3 km 
langs E16. Alternativer til å gå/sykle langs E16 opp Eggemobakken er i dag blant annet å benytte 
Viulveien. Avstand Hvalsmoen – Eggemoen langs E16 opp Eggemobakken er ca 4 km mens 
avstand Hvalsmoen – Eggemoen via Viul er ca 6 km. Alternativet har ikke eget fortau eller gang- og 
sykkelveg, men er på en vegstrekning som er mindre belastet med trafikk.  

Et annet alternativ er gjennom Nærstadmarka eller via Nymoen Vågård. Hønefoss sentrum – 
Eggemoen via Nærstadmarka – strekning ikke målt opp. Hønefoss sentrum – Eggemoen via 
Nymoen og Vågård er ca 14 km.  

Fra Jevnaker er det fortau og gang- og sykkelveg frem til Bergermoen. Avstanden fra Bergermoen 
til Eggemoen er på rundt 4 km langs E16. For gående og syklende fra Jevnaker er alternativet til å 
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gå/sykle langs E16 å benytte seg av skogsveier/stier som går parallelt med E16. Disse veiene/stiene 
finnes på begge sider av E16. Avstanden ved bruk av disse vil være noe lenger enn 4 km, avhengig 
av hvilken veg man velger, men avstanden vil ikke forlenges vesentlig.  

Ved ny veg mellom Olimb og Eggemoen vil, med stor sannsynlighet, de myke trafikantene ivaretas. 
Planene er foreløpig ukjente, men ved en slik ivaretakelse vil avstanden som i dag er uten gang- og 
sykkelveg, kunne bli mindre.  

Det er svært få som sykler, og ingen som går, til planområdet i dag. Ansatte i næringsparken bor i 
dag både lokalt og i andre regioner/fylker. Avstand til bolig med mer vil trolig være førende for 
antall syklende i fremtiden. 	

Kollektivtrafikk 

I følge Ruters hjemmeside betjenes planområdet av busslinjene 219/220 Hønefoss – Eggemoen – 
Jevnaker – Åsbygda – Hønefoss, samt langrute 150 Lillehammer – Gjøvik – Brandbu – Hønefoss. 
Linje 219 har 12 avganger pr ukedag, mens linje 220 har 11 avganger pr ukedag, med ujevn 
frekvens over døgnet. Linje 219 har 1 avgang om morgenen som betjener bussholdeplassen ved 
Eggemoen, og 4 avganger fra Eggemoen om ettermiddag. Linje 220 har 2 avganger om morgenen 
som betjener Eggemoen, og 2 avganger om ettermiddagen. Beliggenheten til Eggemoen er usentral, 
midt mellom Hønefoss og Jevnaker. I dag er det få av de ansatte på Eggemoen som samkjører eller 
reiser kollektivt. 

 

Figur 28: Kollektiv 
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av hvilken veg man velger, men avstanden vil ikke forlenges vesentlig.  

Ved ny veg mellom Olimb og Eggemoen vil, med stor sannsynlighet, de myke trafikantene ivaretas. 
Planene er foreløpig ukjente, men ved en slik ivaretakelse vil avstanden som i dag er uten gang- og 
sykkelveg, kunne bli mindre.  

Det er svært få som sykler, og ingen som går, til planområdet i dag. Ansatte i næringsparken bor i 
dag både lokalt og i andre regioner/fylker. Avstand til bolig med mer vil trolig være førende for 
antall syklende i fremtiden. 	

Kollektivtrafikk 

I følge Ruters hjemmeside betjenes planområdet av busslinjene 219/220 Hønefoss – Eggemoen – 
Jevnaker – Åsbygda – Hønefoss, samt langrute 150 Lillehammer – Gjøvik – Brandbu – Hønefoss. 
Linje 219 har 12 avganger pr ukedag, mens linje 220 har 11 avganger pr ukedag, med ujevn 
frekvens over døgnet. Linje 219 har 1 avgang om morgenen som betjener bussholdeplassen ved 
Eggemoen, og 4 avganger fra Eggemoen om ettermiddag. Linje 220 har 2 avganger om morgenen 
som betjener Eggemoen, og 2 avganger om ettermiddagen. Beliggenheten til Eggemoen er usentral, 
midt mellom Hønefoss og Jevnaker. I dag er det få av de ansatte på Eggemoen som samkjører eller 
reiser kollektivt. 
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Parkeringskrav 

Gjeldende plan refererer til kommunens parkeringsnorm. Parkering er opparbeidet som 
bakkeparkering. I tillegg er det opparbeidet parkeringsplasser for friluftslivet ved startpunktet for 
lysløypa. 

Vann- og avløpsanlegg, og overvann/Eksisterende infrastruktur 

Nye bygg er tilkoblet det kommunale ledningsnettet hva gjelder vannforsyning. Overvann ledes til 
terreng. Avløpsvann føres også til det kommunale anlegget. Det kommunale renseanlegget nærmer 
seg sin kapasitetsgrense, og vil også uten det foreslåtte tiltaket måtte utvides.  

Eksisterende pumpestasjon på Eggemoen har god kapasitet. Pumpestasjonen på Viul har mindre 
kapasitet. Kapasiteten på ledningen ned mot byen er også god.7 

Ved siden av en eksisterende kulvert som går under rullebanen, ligger det 2 stk 300 mm 
varmeledninger, en 110 mm vannledning, en 90 mm pumpeledning og 2 stk kjøleledninger. Det er 
tatt høyde for at disse skal ha tilstrekkelig kapasitet ved en utbygging etter gjeldende plan.  

Vurdering av verdien av området sett i forhold til trafikk og infrastruktur : 
Trafikkbelastningen i området er forholdsvis beskjedent. Det er, i gjeldende plan, satt krav til 
etablering av nytt kryss, når belastningen innenfor regulert område overskrider 1500 biler/døgn. Det 
er beregnet at eksisterende kryss har kapasitet til 3700 biler/døgn. Området er ikke ulykkesbelastet. 
I tillegg er dagens infrastruktur god og tilpasset dagens bruk/gjeldende plan.  

Verdi: middels 

El-nettet har i dag dårlig kapasitet. Uavhengig av forslag til utvidelse, må det påregnes å etablere ny 
stasjon, og planlegge hvordan Eggemoen skal koble seg på hovednettet.  

Verdi: liten 

Den kommunale pumpestasjonen inne på området, har god kapasitet, og kan tåle en forholdsvis stor 
utbygging. Det samme gjelder ledningsnettet ned mot byen. Pumpestasjonen sør for Viul må 
påregnes utbedret (ny(e) pumpe(r)).  
 
Verdi: middels 
 
Samlet vurdering: Området har middels god verdi hva gjelder infrastruktur. Planområdet har 
kapasitet til å håndtere en utvikling i tråd med gjeldende plan, uten store utbedringer av eksisterende 
infrastruktur og vegnett.  
 
Utvikling i tråd med områdeplanen 
Trafikk: 

Det planlegges ulike virksomheter som messehall, kontor og undervisning, industri med mer. De 
ulike virksomhetene vil ha ulik turproduksjon. Dette er beregnet i trafikkanalysen – og gjengitt 
under ”omfang”. 

Det er avsatt plass til et planskilt kryss fra E16, for å ta høyde for en mulig full utbygging av 
planområdet. Det er stilt rekkefølgekrav til detaljregulering og bygging av dette krysset når 
kapasiteten på dagens kryss overskrides.  

																																																								
7 Tilbakemelding fra Asle Aker, Ringerike kommune 
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Figur 29: Mulig fremtidig kryss (kilde: Rambøll AS) 

Det er ikke antatt at tiltaket i seg selv vil utløse et behov for spesiell tilrettelegging for gang- og 
sykkeltrafikk på et overordnet nivå, men utbedring av de mest benyttede gang- og sykkelrutene og 
potensielle konfliktpunkt, må vurderes fortløpende som en del av den offentlige planleggingen. 

Langs planområdet er det avsatt plass i vegetasjonsskjerm-sonen mot E16 til en mulig fremtidig 
gang- sykkelvei forbi planområdet.  

Det er foreslått å regulere internvegene som et ringvegsystem. Vegbredde som er avsatt, er ihht 
kommunal norm. Det er også avsatt plass til en fremtidig gang- og sykkelveg, som er adskilt fra 
kjøreveg med grøft. Et slikt ringvegsystem, legger opp til et naturlig skille mellom de 
virksomhetene som etableres langs rullebane/taksebaner og de virksomhetene som ligger lenger 
unna disse. Det legges opp til at det etableres flere tverrforbindelser også, men disse er ikke regulert 
inn som egne formål, men vil måtte omsøkes som byggetiltak i forbindelse med 
etableringer/tomtedelinger. Det er i forslag til bestemmelser stilt krav til vegbredde og 
opparbeidelse også av disse vegene.  
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Figur 30: Planlagt trasé gang/sykkel + ringvei 

Kollektivtrafikk 

Det er ikke lagt opp til ytterligere bussholdeplasser i nytt planforslag – heller ikke inn i 
næringsparken. Vegsystemet har kapasitet hvis det ønskes å etablere en bussrute som også går inn 
på planområdet i fremtiden, men dette vil først være aktuelt når et tilstrekkelig antall arbeidsplasser 
er etablert. Det vil da kunne tilrettelegges for buss med stopp i veg, og med snumuligheter lenger 
inn på området. 

Parkeringskrav 

Det er foreslått at man legger opp til en parkeringsdekning etter virksomhetenes behov. Det er 
derfor stilt krav til at ved søknad om etablering av virksomheter, så må parkeringsbehov 
dokumenteres, samtidig som det må redegjøres for nødvendig parkeringsareal og hvordan dette er 
arrondert.  

Dette er valgt som en løsning, da den kommunale normen kan være vanskelig å bruke ved flere av 
den type virksomheter som kan være aktuell på Eggemoen. Eksempelvis så vil en eventuell hangar 
ha et vesentlig lavere parkeringsbehov enn andre industrivirksomheter. 

Foreslått formulering i bestemmelsene er derfor som følger: 

Parkeringsdekning skal være iht. kommunen parkeringsbestemmelser, dette gjelder også for 
sykkelparkering, med unntak for følgende formål/virksomheter: 
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 Industri/lager (herunder hangar etc.): minimum 1 plass / 1000 kvm – behov dokumenteres 
ved søknad om tillatelse til tiltak. 

 Flyplassrelatert virksomhet forøvrig: Krav til dokumentasjon av behov ved søknad om 
tillatelse til tiltak.  

 

Det er også satt krav til at virksomheter skal etablere sykkelparkering ved innganger, da fortrinnsvis 
overdekket, for å stimulere til økt bruk av sykkel for ansatte ved virksomhetene. Det er lagt opp til 
et krav til sykkelparkering tilsvarende som for personbil. 

Parkering til friluftslivet 8 er foreslått lagt under høyspentlinja som går vest på planområdet.  

Vann- og avløpsanlegg, og overvann/ Eksisterende infrastruktur og behov for ny infrastruktur: 

Nye bygninger forutsettes knyttet på det kommunale nettet hva gjelder vannforsyning. Det er 
avklart med kommunen at de har tilstrekkelig kapasitet for beregnet økt vannforbruk. 

Dagens kommunale renseanlegg er allerede nær sin kapasitetsgrense, og vil ikke ha kapasitet for økt 
utbygging. Det vil være nødvendig å utvide renseanlegget. Dette utløses ikke av en utbygging på 
Eggemoen, men vil måtte gjøres uansett. 

Det ligger en pumpestasjon innenfor planområdet. Det er beregnet at det vil være behov for å 
etablere ca 13 (?) nye innenfor planområdet, ved en full utbygging. Dette på bakgrunn av 
kommunale krav til fall og overdekning, basert på foreløpig skisse av VA-nett. Dette vil måtte 
detaljeres i de videre utbyggingsplanene.  

Det anbefales å bygge vannledning i et ringsystem, det vil si å forsyne området med vann fra to 
forskjellige punkter, for å sikre tilgang på vann ved et eventuelt brudd.  

Det ligger en eksisterende kulvert under rullebanen, og denne har en diameter på 1500 mm. I denne 
vil det være plass for blant annet fremtidige VA-ledninger. Det må vurderes i det videre om 
eksisterende ledninger som ligger parallelt med kulverten har tilstrekkelig kapasitet ved en fremtidig 
utbygging.  

Det totale infiltrasjonsarealet vil bli sterkt redusert når eksisterende naturarealer bebygges. Området 
har gode infiltrasjonsmuligheter for overvann, siden grunnforholdene består av sand og grus, og 
grunnvannsnivået ligger et flere meter under overflaten. Det er stilt krav i reguleringsbestemmelser, 
at håndtering av overvann skal dokumenteres ved byggesak, og at det skal redegjøres for løsninger 
som innebærer en vurdering av å bruke dette som integrerte løsninger i landskapet. 

																																																								
8 Også omtalt under kap 8.6 ”Konsekvenser for friluftsliv og idrett” 
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Figur 31: Illustrasjonsskisse infrastruktur (kilde: Rambøll AS) 

 
 
Vurdering av omfanget av en utbygging av området i forhold til trafikk og infrastruktur: 

Trafikk: 

I rapporten ”Eggemoen Temautredninger, Rambøll” – er det beregnet antatt trafikkgenerering på 
Eggemoen.  
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  Full utnyttelse av 

utbyggingspotensialet 

Maks «sannsynlig» utbygging 

Virksomhet Biler per 
100 m2 

Trafikkgenererende areal 
(90 % av totalareal) 

Biler per døgn Trafikkgenererende areal 
(90 % av totalareal) 

Biler per døgn 

Messehall  18 000 1 8009 18 000 1 80010 

Hangar/flyrelatert 
industri 2 58 500 1 170 58 500 1 170 

Kontor 8 45 000 3 600 22 500 1 800 

Undervisning 3,5 67 500 2 363 27 000 945 

Produksjon 3,5 45 900 1 607 45 900 1 607 

Logistikk 5 35 100 1 755 35 100 1 755 

Industri 3,5 35 100 1 229 35 100 1 229 

Sum  305 100 13 523 242 100 10 305 

Tabell 1 Turproduksjon, planlagt bebyggelse ved full utnyttelse av utbyggingspotensialet og maks «sannsynlig» utbygging.  

Figur 32: tabell turproduksjon, planlagt bebyggelse ved full utnyttelse og utbyggingspotensialet ved ”sannsynlig utbygging” (kilde: 
Rambøll AS) 

Trafikkberegningene viser at eksisterende kryss mellom atkomstvei til Eggemoen og E16 kan 
avvikle økt trafikk tilsvarende 22% av det totale utbyggingspotensialet. Dette tilsvarer 2.975 
biler/døgn. Dagens trafikk på Eggemoen generelt er 734 biler/døgn. Maks trafikkbelastning som vil 
gi fortsatt tilfredsstillende avvikling i dagens kryss, er dermed 3.700 biler/døgn. 

Ved bygging av toplanskryss kan dette avvikle økt trafikk fra ”sannsynlig” utbygging, men 
begrenset til 92% av det fulle utbyggingspotensialet.11 Dette tilsvarer en trafikkmengde på 12.440 
biler/døgn. Det planlegges også virksomhet på naboeiendommen, så kapasitetsgrensen for avvikling 
i krysset kan bli nådd tidligere.  

Det er i disse beregningene forutsatt en belastningsgrad mindre enn 0,85. 

Erfaring tilsier at store sammenhengende utbyggingsområder av denne typen, sjelden bygges ut i 
henhold til det maksimale potensialet. Tidsperspektivet for full utbygging av området er trolig 
betydelig lengre enn 2025, som er satt som prognoseår i beregningene. Videre er den beregnede 
turproduksjonen basert på et ”worst-case”-scenario, med avvikling av trafikk til og fra en mulig 
messehall samtidig med annen rushtrafikk. Dette innebærer at det mest sannsynlig vil være 
tilfredsstillende kapasitet i krysset med den skisserte toplansløsningen i mange år, men dette vil 
være avhengig av utbyggingstakt for næringsområdet.  

Fremtidige planer for Eggemoen inkluderer bl.a. etablering av grustak nord for planområdet, samt 
utbygging på nabotomten til planområdet i vest, tilhørende Røysi. Det er i utgangspunktet forutsatt 
at denne trafikken skal benytte eksisterende atkomst til Eggemoen, og utbyggingens størrelse og 
antall ansatte vil få betydning for kapasiteten i kryss og vegnett. Dersom den totale trafikken fra 
næringsområdene overskrider tilgjengelig kapasitet i krysset, må man vurdere å etablere en separat 
atkomst for området til Røysi. 

																																																								
9 Det er antatt 600 p-plasser for messehallen, hvor hver plass genererer 3 turer per døgn. 
 
11 Basert på turproduksjonsfaktorer angitt i tabell …. 
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Ved planlegging av det overordnete vegnettet i Ringerike, bør det vurderes alternative adkomster til 
Eggemoen. Dersom planforslaget vedtas, vil dette, sammen med de tilliggende områdene, utgjøre et 
strategisk valg for den videre næringsutviklingen i Hønefoss. Eksempelvis kan nevnes at en mulig 
ny avkjøring kan være nærmere vest, der eksisterende vegnett og ny trasé for E16 møtes, og at det 
eksisterende vegnettet kan bli ”nedgradert” til et internvegnettet fra Eggemoen/Viul og ned til 
sentrum.  

Kollektivtrafikk 

Økt antall arbeidsplasser vil kunne bidra til at kollektivselskapet finner grunnlag for å forbedre 
kollektivtilbudet til Eggemoen. Man vil kunne anta at flere som arbeider på Eggemoen vil ønske å 
samkjøre eller reise kollektivt. På bakgrunn av et begrenset kollektivtilbud (hvis ikke dette utbedres) 
og usentral beliggenhet, vil trolig hovedtyngden av trafikken til planområdet likevel komme med 
bil.  

Parkeringskrav 

Parkeringskrav forholder seg til gjeldende kommunale normer, med unntak av industri/lager, og 
flyplassrelatert virksomhet, der det settes krav til dokumentasjon av parkeringsbehov. Dette fordi et 
krav relatert til kvm BRA bygget vil kunne medføre store parkeringsarealer som ikke ville bli brukt.  

Vann- og avløpsanlegg, og overvann/Eksisterende infrastruktur og behov for ny infrastruktur 

Hva gjelder vanntilførsel, har det kommunale nettet kapasitet pr i dag. Hva gjelder avløp, så har 
dagens renseanlegg ikke kapasitet, men det vil utbygges uavhengig av utbyggingen av Eggemoen, 
og på sikt få kapasitet. Den kommunale pumpestasjonen innenfor planområdet, har god kapasitet, 
og det vil kunne bygges ut mye på Eggemoen før denne må oppgraderes/det må bygges flere 
pumpestasjoner. Pumpestasjonen nede på Viul har mindre kapasitet, denne kan økes ved å sette inn 
større pumpe(r). I følge teknisk avdeling i kommunen, kan det bygges mye på Eggemoen før 
avløpsforhold skaper utfordringer.12 

Ved nedbygging av større arealer, er det stilt krav til at det redegjøres for hvordan overvann skal 
håndteres på egen grunn, og at overvann fortrinnsvis skal ledes til terreng. Da det er gode 
drenerende masser innenfor planområdet, anses det at det er tilstrekkelig at dette ivaretas gjennom 
byggesak. Det er infrastruktur som ivaretar at det kan tilrettelegges for ny infrastruktur på nordsiden 
av rullebanen, uten større inngrep på eksisterende vegnett etc. Det vil måtte etableres nye ledninger 
for nye anlegg, og det forutsettes at man kan få til forsyningspunkter for vann ved å etablere et 
ringsystem. Det vil måtte etableres pumpekummer ved nyetableringer, dette vil måtte redegjøres for 
før tiltak kan igangsettes. I tillegg vil man muligens måtte skifte noen pumpekummer som ligger 
utenfor planområdet – men dette vil også måtte bli en del av vurderingen av etablering av nytt 
renseanlegg. Samlet vurderes det at tiltaket har et ubetydelig (0) omfang sammenliknet med dagens 
situasjon/0-alternativet, da bærer av kostnader i forbindelse med etablering av infrastruktur i 
hovedsak vil være næringsparken, og ikke kommunen.  

En samlet vurdering, basert på det ovenstående, er at tiltaket vil ha et middels negativt omfang (--) i 
forhold til trafikk – etter utbygging av to-plans kryss. Vurderingen er gjort ut i fra at tiltaket også vil 
kreve utbedringer/tiltak på det overordnete vegnettet, men dette må bli en del av den kommunale og  
regionale planleggingen. Samtidig vil tiltaket ha et tilnærmet ubetydelig omfang hva gjelder annen 
infrastruktur, da det må gjennomføres utbedringer av eksisterende kommunale anlegg, selv uten 
planforslaget. Det må presiseres at tiltaket vil bygges ut over lang tid, og endelig omfang er derfor 

																																																								
12 Asle Aker, Teknisk avdeling, Ringerike kommune. 
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vanskelig å anslå – her må det derfor stilles krav til trafikkutredninger som en del av 
dokumentasjonskrav ved byggesøknad.  

Anleggsfasen 
Konsekvenser: Annleggsfasen vil føre til trafikk til/fra planområdet, og da sannsynlig en høy andel 
tungtransport. Dette vil kunne pågå over flere år, og belastningen kan til tider være høyere enn det 
selve bruksformålet vil medføre når anlegget er ferdig. Dette vil allikevel være av midlertidig 
karakter, og vil være trafikk som spres over flere år.  

Planforslaget sett i forhold til overordnete føringer 
Planforslaget sett i forhold til RPR for areal og transport er omtalt i kapittel 8.4.  
 
Det foreligger plan for ny E16 fra Olum til Eggemoen, der eksisterende E16 kobler seg på denne via 
en rundkjøring  sør for planområdet. Det legges da opp til at E16 midlertidig vil følge dagens trasé 
videre vestover. I følge Handlingsprogrammet 2014-2017 ligger det inne bevilgninger til disse 
arbeidene slik at det kan påregnes oppstart i den første 4-årsperidoen, og sluttføring i siste 
fireårsperiode. På bakgrunn av dette, kan man forutsette at denne strekningen blir gjennomført. Det 
er foreløpig ikke gjort noen vurderinger/utredninger av videreføring av denne traséen til Nymoen. 
Finansiering av denne må avklares i NTP, men foreløpig er ikke denne videreføringen omtalt i NTP 
eller i Handlingsprogrammet. Det er altså ikke noe signal om at SVV region sør bør starte 
planlegging. Korridorene mellom Nymoen- Eggemoen følger av et planarbeid i regi av SVV som 
stoppet opp i 2000.  
 
Det er en strategi i KVU Hønefoss at det skal etableres en sammenhengende Gang- og 
sykkelvegtrasé mellom Jevnaker og Hønefoss. I foreliggende planforslag er det avsatt mulig plass til 
en slik trasé langs planområdet. 
 
En næringsutvikling tilsvarende det som er foreslått på Eggemoen, vil kunne være av en viktig 
samfunnsnyttig karakter. En utbygging som foreslått vil nødvendigvis gå over flere år, men vil på 
sikt kunne skape behov for boliger og annen infrastruktur i og i nærheten av Hønefoss. Dette kan, 
sammen med tiltaket i seg selv, gi behov for tiltak i riks- og fylkesvegnettet. Hvis planforslaget blir 
vedtatt som foreslått, vil det derfor være viktig at man ved utarbeidelse av regionale og kommunale 
planer hensyntar dette. 
 
Tiltaket på Eggemoen vil få ringvirkninger utenfor selve området. Fremtidig situasjon tilsier at 
vannforsyningsnettet må forsterkes. Likeledes må transportnettet for avløp også sees på. Eggemoen 
har i dag vannforsyning fra Viul og høydebassenget Askilsrud på 800 m3. 
Teknisk avdeling i Ringerike kommune har vurdert tiltaket på et overordnet nivå, og kommet frem 
til foreløpig to alternativer som kan være mulig: 

 Alternativ 1: Forsyning fra Nymoen mot Eggemoen ved Ulveliåsen som høydebassen 
 

 Alternativ 2: Forsyning av Eggemoen fra Nymoen og Viul samt lavtrykkssbasseng på 
Eggemoen. 

 
Teknisk anbefaler å bygge ny overføringsledning fra Hensmoen frem til Eggemoen samt etablere 
lavtrykksbassen på Eggemoen for å ivareta brannvannskravet. Det forutsettes at pumpene og 
pumpestasjonen på Viul må skiftes ut, og at det fortsatt er ledig kapasitet på selvfallsledninger og 
pumpestasjoner fra og med Øyatangen.  
 



Halvorsen & Reine AS for 
Eggemoen Aviation & Technology Park   

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	

68

Kommentar: Når det gjelder VA er det derfor flere løsninger som kan være aktuelle, og muligens 
også flere enn det som er nevnt i det ovenstående. Det forutsettes videre dialog med Teknisk 
avdeling og deres konsulent før endelig løsning lander. 
 
Avbøtende tiltak 
Man vet ikke nå hvilke virksomheter som vil etableres, når de vil bli etablert, eller i hvilken 
rekkefølge de vil komme. Det planlegges også virksomhet på naboeiendommen som vil bruke 
samme atkomstvei. Rekkefølgebestemmelser bør derfor knyttes opp mot total, beregnet 
trafikkgenerering fra etablerte og omsøkte virksomheter. Før det kan gis tillatelse til etablering av 
virksomhet som vil gi total trafikk fra atkomstveien og ut på E16 som overstiger 3.700 biler/døgn, 
skal krysset ubedres for å bedre kapasiteten – det vil si at det må bygges et toplanskryss. Beregning 
av trafikk bør gjøres ved bruk av turproduksjonsfaktorer vist i tabell…… Eventuelt kan det gjøres 
trafikktellinger for allerede etablerte virksomheter pluss trafikkberegning for omsøkte virksomheter. 
 
Dersom nye virksomheter vil gi trafikkmengde på atkomstveien som overskrider kapasiteten satt for 
løsningen med toplanskryss, bør det settes krav om etablering av nytt kryss. Dette må diskuteres 
nærmere med Statens Vegvesen. 

Det stille krav til at det skal redegjøres for håndtering av overvann i hver enkelt byggesak, og det 
forutsettes at håndtering av overvann skal skje på egen grunn, uten tilkobling til det kommunale 
ledningsnettet.  

Det er også forslått å stille rekkefølgekrav til utbygging av øvrig teknisk infrastruktur internt på 
planområdet, og at dette skal samordnes med tilliggende områder. 

 
Oppsummering og sammenstilling/konsekvens for samferdsel og infrastruktur 

 

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

Samlet vurdering for 
samferdsel og 
infrastruktur 

Middels verdi Middels negativt (--) Middels negativ 
konsekvens (--) 

 

8.4.  KONSEKVENSER FOR ENERGI, MILJØ OG KLIMA 
 

Innledning 
Ved all planlegging, skal det redegjøres for planforslagets forhold til energi, miljø og klima, da sett 
opp i mot nasjonale og regionale målsettinger for reduksjon av klimagassutslipp og redusert behov 
for bruk av energi. Det skal også fokuseres på bruk av fornybar energi.  
 
Forutsetninger og aktuelle begrep 
Energi:  
 Fornybar energi er et begrep som omfatter energi fra kilder som har kontinuerlig tilførsel av ny 

energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt av menneskehetens tidsskala 
(100 år). Eksempler på dette er solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi etc. 
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 Ikke-fornybar energi er energi som baserer seg på ressurser som ikke kan fornyes og en dag vil 
ta slutt. Eksempler på dette er kull, olje og naturgass. 

 Klimagasser: gasser som påvirker klimaet ved å virke inn på jordens og atmosfærens 
strålingsbalanse. Eksempel på dette er CO2. 

 
Innsamling av data: 
Kilder: 
 Innkomne uttalelser 
 Rapporter (SINTEF og RAMBØLL) 
 Ola Tronrud AS 
 Plan- og Bygningsloven og Teknisk Forskift 2010. 

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

 Energi: Miljøvennlige energiløsninger som kan være aktuelle ved etablering av nye 
virksomheter må utredes. Tiltakets konsekvens for RPR areal- og transport må synliggjøres, og 
må blant annet belyses ut fra nasjonale miljømål om redusert utslipp av klimagasser. Dette 
innebærer blant annet vurderinger knyttet til kollektivtrafikk, gang- og sykkelforbindelser og 
type næringsvirksomhet. 

 Flyplass: Det må gjøres en vurdering av mulig økt flytrafikk som følge av en utvidelse av 
planområdet, og denne må sees i sammenheng  med at denne flyplassen vil avlaste andre 
flyplasser i regionen, og således vil kunne føre til mindre belastning av ande transportmidler.  

 Støy: Konsekvenser for nærliggende boligområder som en følge av økt lufttrafikk og biltrafikk 
må synliggjøres. Det må utarbeides støysonekart. 

 Luftforurensning: Det må utredes om foreslått utbygging vil få en økt belastning av 
luftforurensning i forhold til nærliggende boligområder, samt for fremtidige arbeidsplasser. 

 Forurensning i grunnen: Det må innhentes uttalelse fra forurensningsmyndigheten. 
Virksomheter må forholde seg til gjeldende lovverk. Løsninger for å håndtere prosessvann, 
avisningskjemikalier etc med hensyn til avrenning fra rullebanen må beskrives. Det må 
redegjøres for håndtering av overvann og avløpsvann. 

 Radon: i og med at området er registrert med liten radonforekomst, kan man forutsette at det 
ikke er nødvendig med ytterligere redegjørelser i planarbeidet. 

 
Presiseringer: 
Enkelte av de punktene som er angitt som utredningstema, er i realiteten tema som må omtales og 
redegjøres for, men ikke nødvendigvis konsekvensutredes. Det er ikke skilt på dette i 
planprogrammet. Hvordan dette er omtalt i dette planarbeidet, er derfor presisert i det 
nedenstående 
 
Tema som er vurdert i planarbeidet og omtalt  planbeskrivelsen: 
 Radon 
 
Tema som er konsekvensutredet: 
 Energi 
 Flyplass 
 Støy 
 Luftforurensning 
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 Forurensning i grunnen 

 
Influensområde 
Planområdet og sammenhengen det står i. 
 
Dagens situasjon / 0-alternativet 
Energi: 
Energiløsninger: 
Flere av bygningene innenfor Eggemoen Leir har vært fyrt med olje, men anlegget som tidligere lå i 
den nedbrente kantinen er fjernet i forbindelse med rivingen. De bygningene som ikke var knyttet 
opp mot oljefyringsanlegget, er i dag oppvarmet med elektrisitet. De nyeste etableringene innenfor 
planområdet er oppvarmet med elektrisitet eller gass.   
 
RPR areal- og transport:  
Eggemoen ligger nært hovedvegnettet, og vil også gjøre dette ved en eventuell omlegging av E16. 
Det ligger med omtrent lik avstand til Hønefoss sentrum og Jevnaker sentrum. Eggemoen må anses 
som en C-lokalitet, hvis man refererer til den mye brukte ABC-klassifiseringen av næringsarealer 
og RPR for areal- og transport. C-lokalitet betegnes som en lokalitet som har høy tilgjengelighet 
med bil. Den har lett adkomst til hovedvegnettet og parkeringsforholdene kan tilpasses behovene og 
bør derfor være gode. Det stilles ingen særskilte krav til kollektivtilbud. En C-lokalitet ligger i 
utkanten av byen. 
 
Det er nylig etablert nye kollektivholdeplasser langs E16, nært innkjøringen til Eggemoen. Det er 
ingen holdeplasser innenfor planområdet i dag, og det er store avstander internt på planområdet. Det 
er etablert gang- og sykkelvei langs den kommunale vegen innover mot Forsvaret sin eiendom. Det 
ble i forbindelse med asfaltering av den interne vegen innenfor regulert område, dispensert fra 
rekkefølgekravet om å bygge gang- og sykkelveg. 
 
Eksisterende virksomheter innenfor planområdet er en blanding av til dels plasskrevende 
industrivirksomheter, og kontor-produksjonsbedrifter som kan anses å være middels 
arbeidsintensive. Disse virksomhetene har både arealer tilrettelagt for kontor, med en forholdsvis 
høy andel ansatt pr kvm, og arealer tilrettelagt for produksjon, med et mindre antall ansatte pr kvm.   
 
I gjeldende plan legges det også opp til andre virksomheter. Dette er forretning, overnatting og 
bevertning som er flyplassrelatert.  
 
Deler av planområdet er også definert som fremtidig byggeområde i gjeldende kommuneplan. Man 
anser derfor at arealet er definert som et utbyggingsareal med hovedvekt på formålene industri og 
kontor på største delen av arealet i dag. Området anses derfor å være i tråd med overordnet 
planverk. 
 
Flyplass: 
Pr dags dato er flyplassen på Eggemoen offisielt stengt, men det er åpnet for flytrafikk i forbindelse 
med redning og søk, samt generell helikoptertrafikk. Dagens konsesjon gjelder fly med tillatt 
startvekt på 5.700 kg og total 15.200 bevegelser i året. Aktiviteten i dag er langt unna det maksimale 
bevegelsesantallet. Allikevel vil tillatt antall måtte være det som tilsvarer 0-situasjonen. 
 
Støy:  
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Området er ikke særlig støyutsatt i dag. Med fremskrevet prognose for flyplass, ihht konsesjon, vil 
en større del av området bli omfattet av gul og rød sone ifht flystøy.  

 
Figur 33: Støy prognose for drift av flyplass (kilde: Sintef) 

 
Luftforurensning:  
Området er i dag ikke utsatt for luftforurensning. Nærmeste bebyggelse knyttet til planområdet 
ligger 40-50 fra E16,  mens hovedandelen av bebyggelsen i nærområdet ligger 600-700 m fra E16. 
Nærmeste bebyggelse til veien i vest (Eggemoen) er ca 12 m fra veien på kanten. Nedenstående 
trafikknomogram viser situasjonen ved fremskrevet situasjon 2025. 
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Figur 34: Trafikknomogram E16 (kilde: Rambøll AS) 

 
Forurensning: 
Det er ingen forurensende virksomheter innenfor planområdet i dag. Det har tidligere vært 
forurensning på deler av planområdet, som følge av Forsvarets tidligere virksomhet. Dette er det nå 
ryddet opp i. Det er lagt opp til at det skal kunne drives flyplassvirksomhet i gjeldende plan. I denne 
er det krav om at nye virksomheter skal dokumentere at de ikke forurenser grunnvann og at de er i 
tråd med klausuleringsbestemmelser for Eggemoen vannverk. 
 
Vurdering av verdien av området sett i forhold til energi, miljø og klima : 
Energi: 
En utvikling av området i tråd med gjeldende planer, anses å være i tråd med overordnete 
retningslinjer, jmfr RPR areal- og transport. Økt byggeaktivitet, vil alltid føre til et større 
klimautslipp, men nye bygninger vil samtidig være med energivennlig ved drift. Verdien er antatt å 
være middels. 

Flyplass: 
I gitt konsesjon er det tillatt et langt høyere antall flybevegelser enn hva som i dag er realiteten på 
Eggemoen. Verdien er derfor antatt å være middels. 
 
Støy: 
Området er i dag ikke særskilt støyutsatt, men ved økt aktivitet i forbindelse med flyplassen vil en 
større del av området berøres av rød og gul støysone. Verdien er vurdert å være middels. 

Luftforurensning:  
Området er ikke utsatt i forhold til luftforurensning. Verdien er vurdert å være høy. 

Forurensning: 
Det er ingen forurensende virksomheter, og det er heller ikke forurensning innenfor planområdet. 
Gjeldende reguleringsbestemmelser, samt lovverk, ivaretar at nye virksomheter som etableres i tråd 
med planen, ikke forurenser. Verdien er vurdert å være høy.  
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Samlet er området vurdert å ha middels verdi hva gjelder energi, miljø og klima. 

Utvikling i tråd med forslag til områderegulering 
Energi: 

Eggemoen tilrettelegges for forholdsvis store bygg med mye volum, og vil således kunne være 
ganske energikrevende. Det må allikevel presiseres at flere av byggene vil ha mindre behov for 
oppvarming enn ordinære kontorbygg/produksjonsbygg, da de vil være hangarer eller 
logistikk/lager.  

Plan- og bygningsloven og teknisk forskrift (TEK10) stiller krav til energiforbruk for bygninger, 
samt bruk av fornybar energi. 

For foreslåtte hovedformål gjelder følgende energirammer: 

Kontorbygg – 150 kWh/kvm oppvarmet BRA pr år 

Lett industri/verksteder – 175 (190) kWh/kvm oppvarmet BRA pr år13 

Det er også stilt krav til energiforsyning, og det er presisert at det ikke er tillatt å installere oljekjel 
for fossilt brensel som grunnlast. I tillegg er det angitt at for bygninger over 500 kvm BRA skal 
utføres slik at minimum 60% av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn 
direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker14.  

Fjernvarmenettet i Hønefoss er ikke ført frem til Eggemoen, og Eggemoen ligger også utenfor 
konsesjonsområdet. Alternative energikilder er derfor vurdert til å kunne være :  

 Varmepumpe: med berg, jord, vann eller luft som varmeopptakskilde.  
 Bioenergi: da regionene har store ressurser innen biomasse. For et område som Eggemoen. 
 Solenergi benyttes foreløpig i liten grad i Norge, men kan på sikt være aktuelt ettersom 

teknologien forbedres.  
 
For et område som Eggemoen, må det påregnes at noe av industrien vil produsere en del 
varmeoverskudd. Denne spillvarmen vil kunne nyttes som en ressurs for området.  

Planforslaget regnes å være i tråd med RPR for areal og transport hva gjelder lokalisering. Det 
legges opp til å videreføre gjeldende formål, og presisere begrepene som ligger i disse. Det legges 
også opp til å utvide formålene til også å innebære undervisning. I tillegg er det vurdert at når man 
først har tillatt en omdisponering av tidligere LNF-areal (blant annet ved å allerede ha lagt til rette 
for fremtidig utbyggingsareal i kommuneplanen) så bør man legge til rette for en forholdsvis høy 
utnyttelse, for å spare annet og mer verdifullt LNF-areal. Det er eksisterende infrastruktur innenfor 
planområdet som allerede berører de inntilliggende arealene, og det er således vurdert at det er 
fordelaktig å legge til rette for virksomheter som ønsket, der aktiviteten allerede er. Hvis man 
oppnår det som er intensjonen bak planforslaget, det å lage en næringspark med flere typer bedrifter 
som kan dra nytte av hverandre, kan man bidra til å redusere behovet for transport, da mye kan 
dekkes innenfor næringsparken. I tillegg vil man kunne forvente at mye av behovet for f.eks 
vedlikehold av fly og helikoptre, som i dag enten drives utenfor Norge eller på allerede pressede 
flyplasser i Norge, kan gjøres på Eggemoen. Dette vil gjøre transportavstandene mindre. 

Tiltaket vil føre til mer trafikk til Eggemoen. Tiltaket kan være med på å konsentrere mye av ønsket 
aktivitet sentralt på Østlandet, og på den måten redusere reise- og transportbehov. Samtidig må det 
																																																								
13 TEK10, kap 14, §14-4 
14 TEK 10, kap 14, §14-7 
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nevnes at all byggeaktivitet vil føre til en økt utslipp av klimagasser, men ved å velge miljøvennlige 
materialer og fokusere på transportvennlige løsninger, kan man redusere utslippene vesentlig. 
Nybygg er også å anse som mer miljøvennlige i drift en eldre bygg, da man i dag har strengere krav 
til drift i forhold til fokus på miljøvennlig energi og det å minimere oppvarmingsbehovet. 

Kollektivtrafikk og gang- og sykkelvei omtales nærmere i kap 8.3 ”Konsekvenser for samferdsel og 
infrastruktur.” Det kan nevnes at økt aktivitet på Eggemoen kan føre til at kollektivselskapene ser 
grunnlag for et økt tilbud med kollektivtrafikk. Det legges opp til å bedre forholdene for gående og 
syklende internt på planområdet.  

En videreføring av formål angitt i gjeldende plan, innebærer at det vil kunne etableres 
industrivirksomheter med tilhørende kontorer, samt overnatting, bevertning og forretning i 
tilknytning til drift av flyplass. I tillegg ser man at det bør legges til rette for undervisning, i form av 
videreutdanning av eksempelvis teknisk personell for flydrift. 

Flyplass: 

Aktiviteten på flyplassen vil være knyttet opp mot dagens konsesjon, så lenge denne anses å dekke 
næringsparkens behov. Ved et behov for full utnyttelse av regulert flyplass – kode C3 – vil det bli 
søkt om ny konsesjon for dette. I en slik konsesjonssøknad vil bruken av flyplassen – herunder type 
aktivitet – måtte beskrives ytterligere. Før den tid, er det vanskelig å spesifisere hvilken type 
aktivitet som vil skje på flyplassen. Etter forslagsstillers ønske, legges det imidlertid ikke opp til en 
flyplass med vanlige rutetilbud og jevnlige avganger. Det vil derimot legges opp til en flyplass som 
kan ta i mot, og ha stasjonert, private fly i forbindelse med den næringsvirksomheten som befinner 
seg i næringsparken. Dette kan være forretningsreiser, flyklubbaktivitet, beredskapsaktivitet, trafikk 
i forbindelse med teknisk vedlikehold samt noe militær aktivitet. Den militære aktiviteten vil i så 
fall være knyttet opp mot vedlikehold og logistikk. 

Flyplassen på Eggemoen vil kunne avlaste det presset som ligger i dag ligger på flyplasser som 
Kjeller og Gardermoen, hva gjelder privat flytrafikk, og kan sånn sett anses som nasjonalt viktig. 

Støy:  
Prognose for flystøy, samt beregnet støybelastning basert på fremskrevet og beregnet 
trafikkmengder, viser at en utbygging som planlagt vil føre til et økt støynivå på hele området. Flere 
bygg vil havne helt eller delvis i gul eller rød sone. De fleste bygg innenfor området vil minimum ha 
en fasade i gul sone. Det bør vurderes om grenseverdiene skal skjerpes med inntil 3dB. Ved å 
benytte bygg som skjermer mot flystøyen, kan det oprettes stille områder mellom rullebane og 
taksebane. Ved prosjektering av bygg må det korrigeres for fly- og veitrafikk ved beregning av 
fasader. Dette inkluderer også tak.  
 
Det legges ikke opp til støyfølsom virksomhet innenfor planområdet. 
 
Det er en bygning definert som helsebygg som vil ligge i gul sone grunnet flystøy i prognosen – 
forholdet for denne bygningen er lik i alternativ 0. Eventuelle andre støyfølsomme bygg vil kun 
være berørt dersom det befinner seg en eller flere andre støykilder i nærheten som støyer betydelig 
mer, som for eksempel veg eller et industriområde. 
 
Den dominerende støykilden innenfor planområdet vil være flystøy – prognosene for denne er 
tilsvarende etter utbygging som for alternativ 0.  
 
Det er ikke forventet at anleggsstøy vil føre til overskridelser av grenseverider gitt i T-1442 ved 
støyfølsomme bygg utenfor planområdet.  
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Figur 35: Samlet støykart, flystøy og trafikkstøy (kilde: Rambøll AS) 

Luftforurensning: 

Spredningsvurderingene viser at planområdet ved Eggemoen mest sannsynlig ligger under verdiene 
for gul og rød sone for PM10 og NO2 med hensyn til trafikkutslipp både fra E16 (figur 34) og veier 
knyttet til planområdet (figur 36 og 37). Plassering av planområdet og flystripen på et relativt flatt 
område på en høyde gjør at det antakelig vil være gode utluftingsforhold ved flystripa. Oområdet er 
dermed godt egnet til arbeidsplasser. Økt trafikk generert ved utbygging til næringsformål vil ikke 
øke belastningen på nærliggende boliger med tanke på luftforurensning nevneverdig, da gul sone på 
det meste vi strekke seg ca 30 m ut fra E16. 
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Figur 36: Trafikknomogram veien ”Eggemoen” (kilde: Rambøll AS) 

 

Figur 37: Trafikknomogram interne veier (kilde: Rambøll AS) 

Forurensning i grunnen:  
 

Krav om at virksomheter skal dokumentere at de ikke forurenser grunnvannet, videreføres i ny plan. 
Det skal ikke legges til rette for virksomheter som er av forurensende karakter. Det kan etableres 
virksomheter der det som en følge av produksjonen kan forekomme avfall etc av forurensende 
karakter. Dokumentasjon og rapportering i forhold til dette ivaretas i så fall gjennom 
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Forurensningsloven, og forurensningsmyndighetene vil dermed måtte kontaktes. Det er derfor 
vurdert at det for denne planen ikke er ansett som nødvendig å høre forurensningsmyndighetene 
særskilt i forkant av planforslaget, da forholdet anses som ivaretatt gjennom annet lovverk. 

 
Når det gjelder løsninger for prosessvann, avisningskjemikalier etc med hensynt til avrenning fra 
rullebanen, vil dette også måtte omsøkes særskilt dersom dette blir aktuelt. Pr dags dato drives det 
ikke med avisning på Eggemoen.  

 
Avisning kan være aktuelt for både rullebane og fly. Ved avising av fly, er det vanlig at det 
etableres avisningsplattformer med rist hvor kjemikalier samles opp i en tank, og hvor de igjen 
enten resirkuleres eller går til spesialavfall. Dette er i så tilfelle et lukket system, som gjør at 
kjemikalier etc ikke føres til terreng/grunn. Dette vil kunne bli aktuelt på Eggemoen i fremtiden. 
Plassering vil da kunne være i hver ende av parallell taksebane eller ved innkjøring i hangar, slik 
ting ligger angitt på situasjonsplanen. Det er vurdert i planarbeidet at dette ikke merkes særskilt på 
plankartet, men at det inngår i formålet for flyplass og taksebaner. 

 
Når det gjelder avising av rullebane, vil dette ikke være aktuelt på Eggemoen. På eksempelvis 
Gardermoen håndteres snø og is fra rullebanen på en slik måte at de måkes bort fra selve rullebanen, 
samles opp og håndteres i tråd med forskriftene. 

 
Dette er for øvrig også omtalt i kap 8.10 ROS-analyse. 

Vurdering av omfanget av en utbygging av området i forhold til energi, miljø og klima: 

Energi:  

En videreutvikling av Eggemoen anses å være i tråd med overordnete planer og retningslinjer. I 
tillegg ser man at en utbygging av Eggemoen vil kunne være med på å redusere presset på annet 
mer verdifullt LNF-areal, da Eggemoen anses å være mindre sårbart for utbygging i og med at det 
allerede er en aktivitet som beslaglegger mye av tilliggende areal. Arealet mellom E16, rullebanen 
og den nye taksebanen er ansett å være mest berørt allerede, og her bør det derfor legges opp til en 
forholdsvis høy utnyttelse. 

Med føringer gitt i gjeldende plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter, samt en forventning 
om at også disse vil bli innskjerpet, vil ny bebyggelse måtte etableres for bruk av miljøvennlige 
energikilder, med fokus på fornybare ressurser.  

Det er derfor vurdert at omfanget i forhold til tema vurdert under energi er litt positivt (+) 

Flyplass:  

Det er allerede tilrettelagt for flyplass i gjeldende plan. Det vil måtte forventes noe mer aktivitet, 
ved at arealer der det kan etableres virksomheter knyttet til flyplassrelaterte aktiviteter øker. Det vil 
allikevel ikke legges opp til ordinære ruteflyvninger, men flyvninger i forbindelse med 
industrivirksomhetene/næringslivet og vedlikehold av fly. Det påregnes ikke at flyplassen 
nødvendigvis reduserer behovet for andre transportmidler, ut over at eventuelle næringsflyvninger 
som tidligere vil måtte ha landet på Kjeller eller Gardermoen, nå kan lande direkte på Eggemoen. 
Dette forutsetter flyvninger som ikke er en del av det ordinære ruteflytilbudet på andre flyplasser. 
Virksomheter på Eggemoen i dag, har en internasjonal profil.  

Det er derfor vurdert at omfanget i forhold til flyplass er lite positivt (+) 

Støy:  
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Når man ser planer om utbygging sammen med prognoser for flyplass, samt etablering av 
taksebane, vil planområdet få en økt støybelastning. Belastningen er mindre i forhold til 
nærområdet, da det er lite bebyggelse som ligger inntil og nært planområdet. Når det gjelder planene 
for naboområdet i vest, vil ny virksomhet påvirke dette noe, dog mindre enn hva en ny linjeføring 
for E16 vil innebære. Det planlegges ikke for støyfølsom virksomhet på naboområdet, og heller ikke 
innenfor planområdet. 

Det er derfor vurdert at omfanget i forhold til støy er middels negativt (--) 

Luftforurensning:  

Tiltaket vil føre til noe økt luftforurensning, men vil ikke føre til at tiltak innenfor planområdet, 
langs E16 eller på naboområder blir ytterligere belastet.  

Omfang av nytt tiltak i forhold til luftforurensning, er vurdert å være ubetydelig (0)/lite negativt (-). 

Forurensning i grunnen:  

Forhold angående mulig forurensning av eksempelvis grunnvannet, sikres gjennom 
Forurensningsloven, og nye virksomheter vil bli pålagt tiltak gitt av denne, hvis det ønskes etablert 
virksomheter som kan forurense. Bestemmelse vedrørende dokumentasjonskrav satt i gjeldende 
plan videreføres.  

Omfang av nytt tiltak i forhold til dette, er vurdert å være ubetydelig (0). 

Samlet: Samlet er tiltaket vurdert å ha lite negativt (-) hva gjelder energi, miljø og klima. 

Anleggsfasen 
Anleggsfasen vil medføre noe trafikk og byggeaktivitet. Dette antas å ikke ha særlig konsekvens for 
planområdet eller tilliggende områder hva gjelder energi, miljø og klima.  
 
Avbøtende tiltak 
Krav til dokumentasjon for å forhindre forurensning av grunnen, videreføres i forslag til plan. Det er 
ikke stilt særskilte krav til avbøtende tiltak for de andre temaene som er omtalt under energi, miljø 
og klima, ut over det som sikres i lover og forskrifter. 
 
Oppsummering og sammenstilling  
 

 
 Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens  

Samlet vurdering for 
energi, miljø og klima 

Middels verdi Lite negativt Liten negativ 
konsekvens 

 
 
 
 
 

8.5.  KONSEKVENSER FOR NÆRMILJØ 
 
Innledning 
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I dette kapitlet omtales nærmiljø først og fremst i forhold til tilgrensende områder – og hvilke 
føringer en utvikling av planområdet vil kunne legge på disse. Det er også omtalt hvilke føringer 
tilliggende områder legger på planområdet, da spesielt sett i forhold til føringer fra Forsvaret, og 
hensynet til tilliggende friområder og grustak. 
 
Forutsetninger og aktuelle begreper 
Hva gjelder eventuelle økte belastninger for nærmiljøet, da spesielt med tanke på støy, 
luftforurensning og økt trafikk, er omtalt under kapitlene 8.3 og 8.4.  
 
Innsamling av data 
Kilder:  
 Risikoanalyse av Forsvaret Eggemoen, Forsvarsbygg, 403/2013 
 Eggemoen Temarapport, Rambøll 

 
Influensområde 
Planområdet, nærområdet 

Metode, kriterier for arbeidet 
Utredningstema i henhold til planprogrammet: 

 Forholdet til Eggemoen Leir: Eventuelle konsekvenser for Eggemoen leir av en utvikling som 
ønsket må vises. Dette må vurderes i forhold til om fredningsvedtaket opprettholdes eller ikke. 

 Forhold til nabobebyggelse: Det må sikres at nye virksomheter ikke forstyrrer/kommer i 
konflikt med, forsvarets satelittanlegg. Det må avklares hvilke arealer som skal være 
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containere, herunder basemateriell for etableringer og understøttelse i internasjonale operasjoner. 
Containere fraktes til/fra området med kjøretøy. Det er tilknyttet et mindre antall personer med 
drifts- og vedlikeholdsoppgaver for Forsvaret på Eggemoen. 
 
Forsvaret har i dag store arealreserver innenfor eiendommen på Eggemoen. Det er satt opp gjerde 
rundt dagens aktivitetsområde som kun utgjør i underkant av halvparten av eiendommen. Det 
vurderes imidlertid relokalisering av deler av virksomhetene innenfor gjerdet til områder utenfor 
gjerdet, samtidig som man vurderer utvidelser av andre deler av virksomheten innenfor gjerdet. På 
sikt kan Forsvaret ha behov for å benytte området også til annen/ny virksomhet. Det er en generell 
utvikling mot at Forsvaret konsentrerer sin aktivitet til færre områder. Dette medfører naturlig nok 
behov for en høyere utnyttelsesgrad av den enkelte eiendom, og Forsvaret ønsker å holde 
muligheten åpen for en slik intensivert utnyttelse på de steder der dette fortsatt er mulig.  
 
Den eneste veien inn til Buttentjern går i dag tvers gjennom Forsvarets eiendom, langs dagens 
gjerde. Det er ikke ønskelig med sivil trafikk så nær Forsvarets installasjoner. Dette i tillegg til 
ønsket om å holde muligheten åpen for en videre fremtidig utnyttelse av eiendommen, medfører at 
Forsvaret vil flytte veien til utsiden av eiendomsgrensen. 
 

 
Figur 38: Mulig ny vei til Buttentjern etc. 

 
Av hensynet til virksomheten på Forsvaret Eggemoen er det ikke ønskelig med bebyggelse nært opp 
til installasjonene. Forsvaret har inngått klausuleringsavtaler med naboene i nord, vest og sør. 
Klausuleringene omfatter byggeforbud. 
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Figur 38: Mulig ny vei til Buttentjern etc. 

 
Av hensynet til virksomheten på Forsvaret Eggemoen er det ikke ønskelig med bebyggelse nært opp 
til installasjonene. Forsvaret har inngått klausuleringsavtaler med naboene i nord, vest og sør. 
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Figur 38: Mulig ny vei til Buttentjern etc. 

 
Av hensynet til virksomheten på Forsvaret Eggemoen er det ikke ønskelig med bebyggelse nært opp 
til installasjonene. Forsvaret har inngått klausuleringsavtaler med naboene i nord, vest og sør. 
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Figur 38: Mulig ny vei til Buttentjern etc. 
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Figur 38: Mulig ny vei til Buttentjern etc. 

 
Av hensynet til virksomheten på Forsvaret Eggemoen er det ikke ønskelig med bebyggelse nært opp 
til installasjonene. Forsvaret har inngått klausuleringsavtaler med naboene i nord, vest og sør. 
Klausuleringene omfatter byggeforbud. 
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Tilliggende friluftsområder:  
Det er i dag etablert parkeringsplasser for friluftslivet på Eggemoen. Det er flere løypetraséer som 
henger sammen med et større løypenett som strekker seg videre innover Eggemoen og videre til 
Jevnaker.  
 
Offentlige anlegg og tjenestetilbud:  
Foruten Forsvaret, er det ingen offentlige virksomheter etablert innenfor planområdet i dag. Det går 
en jernbanetrasé, som ikke er i bruk, langs planområdet.  
 
Vurdering av verdien av området sett i forhold til nærmiljø : 
Området har liten verdi hva gjelder bruk av Eggemoen Leir og offentlige anlegg og tjenestetilbud. 
Området er vurdert å ha middels positiv verdi, da det bidrar til en tilstrekkelig buffersone mot 
Forsvarets anlegg, samtidig som man tilrettelegger for innfartsparkering og traséer til et større 
friluftsområde videre innover Eggemoen og til Jevnaker. 
 
Utvikling i tråd med områdeplanen 
Eggemoen Leir: 
På grunn av fredningsvedtaket, er det besluttet at fredete bygninger innenfor Eggemoen Leir skal 
bestå. Bygg som ikke omfattes av fredningsvedtaket, forutsettes revet. Det har vist seg vanskelig å 
finne formålstjenelig bruk av eksisterende bygningsmasse, på bakgrunn av teknisk stand og 
restriksjoner for ombygging/oppussing. Det er derfor lagt et bredt formål på området, for å sikre at 
man kan ivareta ønsket formål uten å gå gjennom en omregulering, dersom interessenter skulle 
melde seg. 
 
Forsvaret: 
En fortetting av sivil aktivitet rundt Forsvaret Eggemoen vil sannsynligvis også medføre 
hyppigheten på uønskede hendelser15. Etablering/bygging i konflikt med driften av satelittantenner, 
er alvorligst for Forsvaret. Etterretningsvirksomhet mot Forsvaret Eggemoen utpeker seg som 
scenarioene med alvorligst konsekvens og økt sivil virksomhet kan innebære at Forsvaret vil måtte 
iverksette ekstraordinære tiltak hyppigere enn tidligere. Det vil også bli vanskeligere for Forsvaret å 
detektere unormal eller truende virksomhet i nærområdet, og gjennomføre tilfredsstillende vakthold. 
Det forutsettes derfor at det gjennomføres risikoreduserende tiltak, for å forhindre dette. 
 
Det er gjort en risikovurdering, som har konkludert i en anbefaling av risikoreduserende tiltak. For 
planområdet, vil det gi følgende føringer: 
 Etablering av hensynssone rundt Forsvarets eiendom, som skal sikre følgende: 

 Et generelt forbud mot å bygge så høyt at det kan komme i konflikt med satelittantennene. 
 Ikke etablere bygg med direkte innsyn til Forsvarets (viktige) bygninger eller tekniske 

installasjoner. 
 En generell hensynssone på 100 meter, med tilleggskrav for spesielt utsatte eller kritiske 

områder. 
 Forbud mot etablering av virksomhet som i seg selv kan utgjøre en trussel for Forsvaret 

Eggemoen. 
 Ikke etablering av virksomhet som er spesielt sensitiv i forhold til Forsvarets virksomhet. 

 
Det er lagt en hensynssone på 100 m, hvorav 50 m strekker seg inn på planområdet langs grensen 
mot Forsvaret, og 50 m vil ligge inne på Forsvaret sin side. Deler av denne benyttes til 
grønnstruktur og deler benyttes til taksebane med nødvendige sikkerhetssoner, etter avtale med 

																																																								
15 iflg ROS-analysen til Forsvaret Eggemoen, 
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Forsvaret. Hva gjelder ny bebyggelse, er det satt føringer for bebyggelsen som kan etableres 
nærmest Forsvarets eiendom. Det er også lagt restriksjoner i bestemmelser i forhold til hva slags 
virksomheter som kan etableres der. 

Tilliggende friluftsområder: 
Forholdet til friluftsliv er nærmere omtalt i kapittel 8.6 Konsekvenser for idrett og friluftsliv. Her er 
forholdet til tilliggende friluftsområder også omtalt. Kort oppsummert kan det nevnes at det 
etableres parkeringsplasser for friluftslivet langs høyspentlinjen, og at det tilrettelegges for tilkomst 
til tilliggende friluftsområder i et 50 m bredt belte, etablert til dels på Forsvarets eiendom og 
planområdet. Hva gjelder støy, vil tilliggende friluftsområder bli noe berørt av økt flytrafikk. Dette 
kommer ikke som en følge av planforslaget, men ligger allerede inne som en mulighet i gjeldende 
plan og med gitte konsesjon. Støybelastningen fra flystøy for rullebanen, vil derfor være lik som for 
0-alternativet, men det vil påregnes en økning av det generelles støybildet som følge av økt trafikk 
inne på planområdet og etablering av taksebane. Støybelastningen vil dog i hovedsak berøre arealer 
innenfor planområdet, og ikke tilliggende friluftsområder i særlig grad. Eventuell trasé for 
friluftslivet langs eiendomsgrensen til Forsvaret, vil ligge innenfor gul/rød sone fra støysone langs 
taksebanen.  
 
Offentlige anlegg og tjenestetilbud: 
Planlagte virksomheter krever ikke etablering av offentlige anlegg eller tjenestetilbud innenfor 
planområdet. Det er lagt opp til en fleksibel regulering, så hvis offentlige virksomheter ønsker å 
etablere seg innenfor planområdet, kan det tilrettelegges for dette. Det forutsettes at offentlige 
tjenestetilbud etableres i Hønefoss sentrum, og ellers i tilknytning til boligområder etc. (eksempelvis 
barnehager, skoler, legesenter etc.) 
 
Vurdering av omfanget av en utbygging av området i forhold til nærmiljø: 

Forholdet til Eggemoen Leir er så å si uendret. Økt aktivitet kan gjøre leiren mer attraktiv, men 
samtidig er det ikke tvil om at leiren på sikt vil ligge i veien for en ønsket utvikling av 
næringsparken som et hele. Omfanget av å la leiren bestå, vurderes således å være lite negativt (-).  
 
For forsvaret, vil en økt aktivitet på Eggemoen føre til et noe økt trusselbilde. Det har ført til at de 
legger restriksjoner på arealene nærmest Forsvarets grense. Med blant annet etablering av 
hensynssone, restriksjoner på type virksomhet samt restriksjoner på byggehøyder nærmest 
Forsvaret, regnes det at man oppnår tilstrekkelige risikoreduserende tiltak.  
 
Ved en eventuell etablering av annen forsvarsvirksomhet i nærheten til Forvarets anlegg, vil dette 
kunne gi en positiv effekt men tanke på ytterligere skjerming, syneriger m.m. 
 
Det regnes derfor at omfanget av en videre utvikling av planområdet er lite negativt for Forsvaret (-
).  
 
Tilkomsten til Friluftslivet vil ivaretas, blant annet ved tilrettelegging av parkering, men arealet vil 
bære mer preg av en trasé enn et løypenett. Ved at tilbudet for friluftslivet reduseres innenfor 
planområdet, vil presset på tilliggende arealer kunne bli større. Omfanget er derfor regnet som lite 
negativt (-).  
 
Det fokuseres ikke på etablering av offentlige anlegg spesielt, og det er heller ikke vurdert at forslag 
til tiltak vil føre til et økt behov for dette, omfanget for dette er derfor vurdert å være ubetydelig (0). 
 



Halvorsen & Reine AS for 
Eggemoen Aviation & Technology Park   

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	

83

Samlet er tiltaket vurdert å ha et lite negativt omfang (-) sett opp i mot temaene angitt under 
nærmiljø. 
 
Anleggsfasen 
Anleggsfasen regnes å ha liten til ubetydelig konsekvens for nærområdet. 
 
Avbøtende tiltak 
Eggemoen Leir: Det foreslås et forholdsvis bredt utvalg av formål på det området leiren ligger, for å 
tilrettelegge for mulige leietakere/brukere på en best mulig måte.  
Forsvaret: Det legges en hensynssone mot Forsvarets eiendom. I tillegg er det lagt inn restriksjoner 
på byggehøyder etc, i samråd med Forsvaret. 
Friluftslivet: Det tilrettelegges for trasé fra parkeringsplasser for friluftslivet langs eksisterende veg, 
over Forsvarets eiendom til tilliggende friluftsområder. 
 
Oppsummering og sammenstilling 

 
 Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens  

Samlet vurdering for 
nærmiljø 

Middels positivt Lite negativ (-)  Lite negativt (-) 
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8.6.  KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV OG IDRETT 
Innledning 
Formålet med friluftsloven er å verne naturgrunnlaget for friluftslivet, og sikre allmenheten rett til 
fri ferdsel og opphold i naturen. Slik vil anledningene til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, 
trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet blir tatt vare på og fremmet. Målsettingen med 
friluftspolitikken har gjennom de siste tiårene vært å fremme det enkle friluftslivet – for alle, i 
dagliglivet og i harmoni med naturen. Verdien av friluftslivet både for helse og miljøvern har hele 
tiden vært sterkt poengtert. 
 
Ønsket om naturkontakt og naturopplevelse er karaktertrekk som kanskje klarest skiller friluftsliv 
fra andre nærliggende fritidsaktiviteter. Disse er selve grunnstammen til friluftslivet, men også 
kontakt med kulturminner og kulturmiljø er viktige faktorer. Man legger også vekt på fysisk 
aktivitet og miljøvennlig utøvelse. Friluftspolitikken fremhever at det skal legges hovedvekt på en 
kjerne av ikke konkurransepregete, ikke-motoriserte fritidsaktiviteter som foregår på allment 
tilgjengelige, naturpregede områder. Man ser, med dagens aktivitetsnivå, at det er enda mer stigende 
behov for periodevis fravær av stress, støy og motorbruk enten det skjer i urørt natur eller i områder 
som er mer påvirket av mennesker. 
 
Grensene for hva som er friluftsliv er uskarpe, med overlapping mot andre sektorer, særlig idretten. 
All utendørs fysisk aktivitet i områder der det er rom for naturopplevelser kan karakteriseres både 
som idrett og friluftsliv, avhengig av motivene og rammene om aktiviteten.  
 
Forutsetninger og aktuelle begrep 
Friluftsliv: 
Friluftsliv defineres som ”Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring 
og naturopplevelse” 16. 
 
Det nasjonale målet for friluftslivet er at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som 
helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og naturen ellers. 
 
Nasjonalt er det satt følgende resultatmål: 
1. Friluftsliv basert på allemannsretten skal holdes i hevd innen alle lag av befolkningen. 
2. Barn og unge skal få anledning til å utvikle ferdigheter i friluftsliv. 
3. Områder av verdi for friluftslivet skal sikres slik at det fremmer mijløvennlig ferdsel, opphold og 

høsting, og at naturgrunnlaget blir tatt vare på. 
4. Ved bosteder, skoler og barnehager skal det være god tilgang til trygg ferdsel, lek og annen 

aktivitet i en variert og sammenhengende grøntstruktur med gode forbindelser til 
omkringliggende naturområder. 

Idrett: 
I henhold til ”Norges idrettsforbund og paralympiske komités lov” forklares idrett som aktivitet 
som oppfyller følgende vilkår: 
 det er fysisk aktivitet av konkurranse-,trenings- og/eller mosjonskarakter. 
 aktiviteten er som konkurranseaktivitet målbar etter godkjent regelverk. 
 Aktiviteten tilfredsstiller de etiske normer idretten i Norge bygger sin aktivitet på. 

																																																								
16 Stortingsmelding nr 39, 2000-2001. 



Halvorsen & Reine AS for 
Eggemoen Aviation & Technology Park   

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	

85

Idrett kan i det videre forklares som fysisk aktivitet av konkurranse-, trenings- og/eller 
mosjonskarakter hvor kroppsstillinger eller kroppsbevegelser er det sentrale element og hvor 
utøverens egen innsats er avgjørende for resultatet. 
 
Innsamling av data 
Kilde: 
 St.melding nr 39, 2000-2001 
 ”Temarapport Eggemoen”, Rambøll 
 Samordningsmøte arrangert av kommunen 23.03.12 med deltakere fra forskjellige 

interesseorganisasjoner og grunneier. 
 Intervju på Eggemoen av brukere av områdene. 
 Innspill i forbindelse med fastsetting av planprogram. 
 ROS-analyse for Eggemoen – utarbeidet av Forsvarsbygg 
 Rapport ”Bynære friluftsområder” utarbeidet av Ringerike kommune. 

Kartlegging av bruk og brukere på Eggemoen generelt er gjort gjennom samordningsmøte mellom 
grunneiere og brukere (avholdt av Ringerike kommune), foretatte intervjuer av Ola Tronrud AS (i 
samråd med Rambøll AS), samt innkomne merknader i forbindelse med fastsetting av planprogram 
og varsel om oppstart av planarbeider. I tillegg til dette har Ringerike kommune foretatt en analyse 
av bynære friluftsområder hvor Eggemoen inngår. 
 
Metode, kriterier for arbeidet 
Utredningstema i henhold til fastsatt planprogram: 

 Det må gjennomføres en kartlegging av stier og lysløyper for et større influensområde. Dagens 
bruk av området må synliggjøres og dokumenteres, både i forhold til ulike årstider og 
forskjellige brukergrupper. 

 Dette må ses i sammenheng med tilliggende områder/løypenett og nærliggende 
friluftsområder, og hvilke kvaliteter disse har sammenlignet med Eggemoen. Verdien av 
dagens anlegg må vurderes opp mot andre alternativer som finnes ellers i distriktet. 

 Det må vurderes eventuelle erstatningsareal dersom anlegg/forbindelser må fjernes. Det må 
vurderes om det kan legges til rette for grøntkorridorer som binder tilliggende friluftsareal 
sammen via planområdet. 

 Vurdering av behov og plassering av gjerder må omtales i planarbeidet. 
 Vurdering og behov for areal avsatt til parkering og tilkomst må vurderes. 

 
Influens- og planområdet er i forbindelse med utredningene inndelt i 7 delområder, se punkt….. 
Metoden brukt for å verdsette delområdene, baserer seg på håndbok 25 fra Direktoratet for 
naturforvaltning – ”Kartlegging og verdisetting av friluftsområder”. Verdisettingskjemaet fra denne 
håndboken er brukt for å strukturere verdisettingen. Se for øvrig vedlegg…… ”Temarapport 
Eggemoen”, kapittel  5 for ytterligere redegjørelse. 
 
Etter at ovennevnte temarapport forelå, er det også utarbeidet en ROS-analyse fra Forsvaret. Denne  
sier noe om forventet fremtidig situasjon for friluftslivet på Eggemoen på Forsvaret sin eiendom på 
Eggemoen.  
 
Temarapporten til Rambøll har ikke vurdert en utbygging i tråd med alternativ 0. Dette har 
sammenheng med at de kun har vurdert de områdene som av brukere og andre har blitt karakterisert 
som friluftsområde. Utbyggingsområder ihht gjeldende plan berører ikke disse arealene. Allikevel er 
dette valgt å omtale av forslagsstiller, da økt utnyttelse i tråd med gjeldende plan, medfører noe økt 
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belastning på tilliggende friluftsområder, da spesielt mtp flystøy. ( som er likt ved en utbygging i 
tråd med alternativ 0 og en full utbygging i tråd med planforslaget). 

Influensområde 
I henhold til fastsatt planprogram er friluftsliv og idrett ett av temaene som skal utredes for et større 
influensområde. Rambølls kartlegging omfatter derfor områdeplanens arealer samt tilliggende 
områder på Eggemoen. Influensområdet er satt i samråd med Ringerike kommune på bakgrunn av 
kart, data fra kommunens samordningsmøte og intervjuer. Influensområdet er videre delt opp i 
hensiktsmessige delområder, basert på naturlige avgrensinger i geografi og menneskelagde 
barrierer, samt områdenes karakter og bruk. Avgrensningen er vist på nedenstående illustrasjon. 
 

 
Figur 39: Influensområdet friluftsliv (kilde: Rambøll AS) 
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influensområde. Rambølls kartlegging omfatter derfor områdeplanens arealer samt tilliggende 
områder på Eggemoen. Influensområdet er satt i samråd med Ringerike kommune på bakgrunn av 
kart, data fra kommunens samordningsmøte og intervjuer. Influensområdet er videre delt opp i 
hensiktsmessige delområder, basert på naturlige avgrensinger i geografi og menneskelagde 
barrierer, samt områdenes karakter og bruk. Avgrensningen er vist på nedenstående illustrasjon. 
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Det er i Rambølls utredning ikke vurdert om det finnes erstatningsareal/alternativer andre steder i 
kommunen. Dette er imidlertid presentert i dette dokumentet, pkt…… 
 
Dagens situasjon / 0-alternativet 
Dagens situasjon 

Eggemoen er et populært område som brukes til friluftsliv- og idrettsaktiviteter av mange ulike 
grupper. Området er i dag klassifisert som et lokalt- og regionalt viktig friluftsområde. Landskapet 
er flatt og området består stort sett av furuskog. Området har ulike stier både umerket og merket, i 
tillegg til en lysløype på ca 10 km. 

De hyppigste brukerne er den uorganiserte mosjonisten som bruker området til gåturer, jogging, 
bærplukking og ski. Av organisert idrett er Eggemoen mest brukt av orienteringsløper, null-løp og 
organisert hundetrening. Av innsendte innspill legges det blant annet vekt på mangfoldet, 
sammenhengende områder og merkede stier/løyper. Ut i fra undersøkelsene, fremkommer det 
imidlertid at det er mulighetene for merkede løyper, og ikke dagens konkrete trasé som er viktig. 

Etter undersøkelser Ringerike kommune har utført, er hyppigheten av bruk ca 2-8 ganger i måneden 
pr bruker. Alle som bruker Eggemoen, benytter bil hjemmefra. Hovedaktiviteten viser seg også fra 
denne undersøkelsen å være fottur, jogging og skiturer. Noe sykling foregår også.  

I forbindelse med kartleggingen, er utredningsområdet delt inn i 7 delområder. 

 

Figur 40: Delområder friluftsliv (kilde: Rambøll AS) 

Innenfor disse delområdene finnes følgende løypenett: 
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Figur 40: Delområder friluftsliv (kilde: Rambøll AS) 

Innenfor disse delområdene finnes følgende løypenett: 
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Figur 41: Løypenett på Eggemoen 

Av de 2.300 daa Ola Tronrud AS eier på Eggemoen, og som inngår i områdeplanen, er ca 1.700 daa 
allerede regulert, eller avsatt til fremtidig utbygging i gjeldende kommuneplan. Resterende er LNF- 
område – båndlagt av Forsvaret. 
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Figur 42: Utsnitt kommuneplan (kilde: Ringerike kommune) 

Innenfor regulert område forekommer det ikke friluftsliv i dag. Hva gjelder fremtidig 
utbyggingsområde angitt i kommuneplanen, omfattes ca halvparten av ”Tronrudrunden” i dagens 
lysløype. 

Ca 5 km av den totalt 10 km lange lysløypa ligger på eiendommer eid av Ola Tronrud AS, dette 
omfatter ”Tronrudrunden”, samt ca halvparten av strekningen på den delen som kobler sammen 
”Tronrudrunden” med ”Jevnakerrunden”. Lysløypen er tidligere anlagt av Forsvaret, men var ikke i 
bruk da Ola Tronrud AS kjøpte de aktuelle eiendommene. Lysløypene ble satt i stand av Ola 
Tronrud AS, og i den forbindelse ble det ført lys frem til veien og avsatt parkeringsplass langs 
denne. Det siste ble gjort i samråd med Forsvaret, som er grunneier av veien. 

Utover traséen for lysløype, som benyttes til gå-/løpeturer på sommeren og ski på vinteren, er deler 
av en merket 10 km lang løpeløype innenfor planområdet.  

0-alternativet: 

0-alternativet skiller seg fra dagens situasjon på følgende områder: 

 Deler av planområdet er allerede regulert, men ikke utbygget. 
 Forsvaret vurderer å utvide sin aktivitet, og dermed også begrense allmennhetens tilgang på sin 

eiendom. Det kan være aktuelt med inngjerding av større arealer av si eiendom.  
 Trasévalg for E16 er ikke endelig gjort. Avhengig av hvor denne blir, kan arealer i dag brukt til 

friluftsliv bli ytterligere støyutsatt. 
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 En økt bruk av rullebanen på Eggemoen, vil også føre til en økt støybelastning på tilliggende 
areal. 

 
I dag utøves det ikke friluftslivsaktiviteter innenfor allerede regulert område. Ved en utvikling i tråd 
med gjeldende plan, vil forskjellen fra dagens situasjon stort sett være en forringelse av friluftslivet 
på grunn av en høyere belastning av støy fra anleggsvirksomhet, trafikk og fly, samt eventuelle 
landskapsmessige endringer etter hvert som regulert areal utbygges og næringsparken utvikles. 
 
Forsvaret vil etter hvert utvide sitt anlegg på Eggemoen, dog innenfor egen eiendom. Denne 
utvidelsen vil imidlertid trolig føre til at Forsvarets eiendom vil bli stengt for allmennheten.  
Adkomst til Buttentjern skytesenter går i dag fra E16 og over Eggemoen. Uavhengig av 
planforslaget, er denne traséen ønsket omlagt med bakgrunn i Forsvarets behov for utvidelse 
innenfor egen eiendom. Forsvaret vil imidlertid ivareta flytting, herunder adkomst til Buttentjern. 
 
Utover regulerte områder, vil 0-alternativet medføre at områdene består slik som i dag, dog med 
naturlige forandringer som følge av skjøtsel av skogsarealene. 

Verdi av området i forhold til friluftsliv og idrett  er vurdert i som følger: 
Influensområdet er såpass lite at det på enkelte av delområdene føles hensiktsmessig å gi 
enkelttraséer høyere verdi enn området rundt og mellom disse. De områdene der dette er gjort, er 
det på bakgrunn av observasjoner og intervjuer gjort i influensområdet og av data samlet på 
kommunens ”workshop” med de ulike brukergruppene. Enkelte områder kan tenkes å vurderes 
høyere hvis andre områder forsvinner (dette er verdsatt under kategorien ”Potensiale” i 
verdivurderingsskjemaet). Dette forutsetter opparbeiding av adkomst/parkeringsmuligheter og 
løypenett. 
 
Utenfor delområdene som er verdivurdert, ligger det viktige adkomstveier og parkeringer (bl.a. ved 
den gamle militærleiren). Det forutsettes at disse holdes åpne, eller at tilsvarende alternativer blir 
opparbeidet ved endringer i området. 
 
Planområdet. 

Jmfr ”Temautredninger Eggemoen” går delområde 3 og delvis 7 innenfor planområdet. Delområde 
3 er som helhet ansett som viktig, mens løypenettet er vurdert å være veldig viktig. Undersøkelser 
viser at det er forholdsvis liten aktivitet utenfor merket løypenett.  

Influensområdet: 

Innefor Forsvarets eiendommer – gnr 92 bnr 33 med flere – ligger delområdene 4 og delvis 
delområde 5. Disse områdene er ansett som svært viktige friluftsområder. Område 4 er særlig ansett 
som viktig for hundetrening, orientering og tur. Område 5 scorer høyt på funksjon, og også her er 
bruken hyppigst av uorganisert turvirksomhet, hundetrening og orientering.  

På gnr 94 og bnr 2 og 3 – eiendommer eid av Oddvar Røysi – ligger delområde 2 og deler av 
delområde 1 og 5. Delområde 2  er vurdert som svært viktig, og blir mye brukt både på grunn av 
merkede løyper men også utenfor løypenettet. Området er svært viktig for uorganisert idrett på 
sommerstid. En del løpekonkurranser foregår i området på grunn av merket 3, 4 og 10 km løyper. 
Dette er også mye gitt adkomstfunksjon på grunn av gode parkeringsforhold. 

I delområde 1 blir løypenettet (5 og 10 km) svært mye brukt til uorganisert og organisert 
mosjonsaktivitet. Løypenettet på dette områder er vurdert å være svært viktig, men området ellers er 
vurdert å være viktig.  
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Delområde 5 er i sin helhet ansett som svært viktig. Delområde 5 omfatter også areal avsatt til 
fremtidig masseuttak i gjeldende kommuneplan.  

 
 
Figur 43: Tabell verdisetting friluftsliv (kilde:Rambøll AS) 

Verdisettingen av delområdene viser generelt disse tendensene for Eggemoen samlet: 
 Høy score på bruk (enten frekvens eller mange type aktiviteter). Dette kommer av at de 

verdsatte delområdene er plukket ut nettopp fordi de er i bruk av de ulike gruppene. 
 Middels score på opplevelseskvaliteter over de fleste områdene, gitt på grunn av det flate mo-

landskapet som egner seg godt til friluftsliv. 
 En del områder får høy score for spesiell funksjon. Dette er da adkomst, parkeringsmuligheter 

eller korridorfunksjon. 
 Høy score på egnethet, nok en gang på grunn av kvalitetene typisk ved en mo. 
 En del får høy score på tilrettelegging, dette er da i all hovedsak at det finnes et merket og 

opparbeidet løypenett. Aller høyeste score er ikke gitt fordi områdene ikke er utformet etter 
prinsippet for universell utforming. 

 Ellers har områdene jevnt over score over middels i gjennomsnitt. De best vurderte områdene i 
gjennomsnitt er område 2 og 4 og løypenettet i område 3,  6 og 7. 

  
Oppsummering: middels verdi (stor ifht funksjon, middels ifht beliggenhet) 
 
Kommentar: Det kan også nevnes at Ringerikekommune har vurdert friluftslivet på Eggemoen i 

forbindelse med sin kartlegging av bynære friluftsområder. Eggemoen ble i denne klassifisert 
som et A-område – det vil si et av de områdene med høyest verdi. A-områder er dessuten 
områder kommunen ønsker å avsette til formål ”Grønnstruktur” i forslaget til revidert 
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kommuneplan. I forbindelse med denne kartleggingen er det imidlertid presisert at dette ikke 
gjelder for areal innenfor avgrensninger til reguleringsplaner der arbeider med planer allerede er 
startet, herunder vår plan. Rapporten vil således ikke ha direkte betydning for det igangsatte 
planarbeidet, men kommunen ønsker at planer i A-områdene har fokus på tiltak som fremmer 
friluftsliv i sambruk med ønsket utvikling.  

 
Figur 44: Verdikart idrett og friluftsliv (kilde: Rambøll AS) 

 
Utvikling i tråd med forslag til områderegulering 
Eggemoen generelt – influensområdene: 
Dersom alle aktørene på Eggemoen får utvikle sine eiendommer slik som ønsket, vil regionen kunne 
bli tilført et betydelig antall nye arbeidsplasser. Dette vil ramme friluftslivet som i dag foregår på 
Eggemoen. 
 
Ny trasé for E16, samt utvikling hos Røysi, Tronrud og Forsvaret, vil trolig medføre at den 
aktiviteten som foregår på Eggemoen naturlig vil trekke lenger inn mot nord, på andre siden av 
jernbanen. 
 
Planområdet: 
En utbygging i tråd med planforslaget vil føre til at en større del av Eggemoen blir nedbygget. Ved 
full utbygging, vil dagens løypenett i stor grad forsvinne. Det legges til rette for en grønnstruktur 
som forbinder Eggemoen med løypenettet på andre siden av jernbanen og videre mot Jevnaker. 
Denne er avsatt i en bredde på 50 meter – delvis inne på planområdet og delvis inne på Forsvarets 
eiendom. 
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kommuneplan. I forbindelse med denne kartleggingen er det imidlertid presisert at dette ikke 
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planarbeidet, men kommunen ønsker at planer i A-områdene har fokus på tiltak som fremmer 
friluftsliv i sambruk med ønsket utvikling.  
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Det er foreslått å etablere en taksebane i ytterkant av næringsparken, og denne skal naturlig nok 
knyttes opp mot rullebanen. Krysninger av disse arealene vil – av sikkerhetsmessige årsaker – ikke 
være mulig. Sikkerhetskrav rundt rullebaner og taksebaner, vil også medføre at store deler av arealet 
bli gjerdet inn.  

Det vil, av hensyn til den type virksomhet som ønskes til næringsparken og tilhørende 
sikkerhetshensyn, kunne bli nødvendig å gjerde inn hele næringsparken på sikt. Før den tid, og som 
en fremtidig kombinasjon, vil det også kunne bli aktuelt å gjerde inn enkelte tomter. Begge tilfeller 
avhenger av den utvikling som skjer og de behov som oppstår ut i fra etablerte virksomheter. I dag 
er store deler av regulert område inngjerdet. 

Hva gjelder flyplassen (innenfor allerede regulert område) vil det først ved en ny konsesjon som 
utvider antall bevegelser og åpningstider, kunne få konsekvenser for området utover det som 
allerede ligger inne for 0-alternativet. Det samme vil kunne gjelde en eventuell tillatelse av større 
fly. Uansett vil rullebane og taksebaner, av sikkerhetsmessige årsaker, kreve inngjerding eller annet 
som hindrer krysninger.  

Vurdering av omfanget av en utbygging av området i forhold til friluftsliv: 

Som en følge av utbyggingen, vil traséer som i dag nyttes til friluftsliv forsvinne. En utvikling i tråd 
med planen vil også påvirke bruken utenfor næringsparken, idet muligheter for gjennomgang vil 
endres, samt at utbygging vil gi mer støy og trafikk.  

Hvor raskt denne utbyggingen vil skje, er høyst usikkert. Planene har et langt tidsperspektiv. 
Allikevel er det nødvendig at planforslaget gir mulige etablerere fleksibilitet i forhold til ønsket 
beliggenhet i næringsparken. Dette vil kunne medføre at traséer for friluftsareal vil måtte vike før 
området er vesentlig bygget ut.  

En inngjerding av området vil også være med på å begrense allmennhetens bevegelser innenfor 
næringsparken. 

Planforslaget vil således ha et stort negativt omfang (----) for friluftslivet, dersom ikke avbøtende 
tiltak iverksettes. 

Etter gjennomføring av avbøtende tiltak, regnes planforslaget å ha middels negativt omfang (--)for 
friluftslivet. 

Anleggsfasen 
Hvilken virkning anleggsfasen vil ha på friluftsområdene og friluftsbruken, vil avhenge av hvor 
utbyggings- /anleggsvirksomheten skjer, og hvor omfattende denne til enhver tid er. Det vil i all 
hovedsak kunne være snakk om støy, økt trafikk og forandringer i  landskapet på grunn av hogst, 
planering, bygg med mer. 
 
Avbøtende tiltak 
Som avbøtende tiltak for den næringsutviklingen det legges til rette for i planforslaget, er det 
foreslått følgende: 
 Etablering av grønne korridorer: Korridorer vil ikke kunne sørge for full opprettholdelse av 

tilbudet slik det er i dag, men vil kunne bidra til at man opprettholder muligheter for 
gjennomgang fra Nærstadmarka til området nord for jernbanen. Det er også planlagt slike 
korridorer på Røysi sitt område. Det er enighet mellom Ola Tronrud AS og Forsvaret at det 
skal etableres en 50 m bred korridor (inn på Forsvarets eiendom). I denne korridoren kan det 
vurderes å legge adkomstvei til Buttentjern (gitt at denne ikke legges i annen trasé lenger nord 
på området), løpeløype samt utarbeide kupert skiløype med lys. Forsvaret ønsker ikke at denne 
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korridoren reguleres inn på deres eiendom, så arbeider med en privatrettslig avtale mellom 
Forsvaret og kommunen for å ivareta dette, er igangsatt. 
 

 

Figur 45: grøntkorridor, skogsvei og taksebane 

 

 Det er også foreslått å avsette 10 m som grenser mot veien innover på Eggemoen. Denne er 
avsatt til løyper som kan knytte seg opp mot den ovenfor nevnte grøntkorridoren.  

 Det er foreslått etablert parkering for friluftslivet ved høyspentlinjen. 
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 På areal som berøres av sikkerhetssoner for rullebanen, kan man avsette et grøntareal sør for 
rullebanen, som tilsås. 

 Med utgangspunkt i planforslaget og etablering av næringsparken som foreslått, vil det ikke 
være mulig å finne erstatningsareal innenfor planområdet. Skulle det finnes muligheter for 
erstatningsareal, vil disse bli av en svært midlertidig karakter. 
 

Utbygger har ingen myndighet til å pålegge andre grunneiere å avsette areal for friluftsbruk andre 
steder i regionen eller på Eggemoen. Hva gjelder Eggemoen, vil imidlertid naturlige 
erstatningsareal, i tillegg til den ovenfor nevnte grøntkorridoren, være områdene nord for jernbanen. 
En utvikling av fremtidig grustak og friluftsliv vil kunne være forenlig, og utbygger er kjent med at 
idrettsanlegg i dette området har vært diskutert.  
 

Alternative friluftsområder 
Nedenfor følger en oversikt over mulige alternativer for den friluftsaktiviteten som pr dags dato 
foregår på Eggemoen, og da særlig innenfor planområdet. Det er i fremstillingen ikke tatt høyde for 
en eventuell fremtidig utvikling som kan ramme friluftslivet innenfor de ulike områdene. Til 
sammenlikning ligger Eggemoen ca 7 km fra Hønefoss sentrum. 
 
Vinteraktiviteter: 
Ringeriksregionen har unike muligheter når det gjelder utfartssteder for skiturer. Nedenfor følger en 
oversikt over de mest aktuelle områdene, områder som følgelig kan være alternativer til Eggemoen: 
 Eggemoen/Jevnaker: Den delen av lysløypa som ligger mot og i Jevnaker, vil bestå også med 

en utvikling i tråd med planforslaget. Ved å etablere løype i avtalt korridor mellom Forsvaret 
og planområdet, vil startpunktet fra Eggemoen kunne opprettholdes. 

 Hole: Ved snørike vintre kjøres det et løypenett for begge stilarter i Holebygda på til sammen 
55 km. Løypene har ikke lys. Et mulig startpunkt ligger 6 km fra Hønefoss sentrum. Dette er et 
barnevennlig alternativ. 

 Heradsbygda: Her kjøres det løyper fra skolene, over jordene og videre innover i Oppeneåsen. 
Det er egen lysløype på området. Løypene ligger 2,5 km fra Hønefoss sentrum, og er et 
barnevennlig alternativ. 

 Hovsmarka: Skiskytterne har sitt anlegg i Hovsmarka. Her er det tilrettelagt for begge stilarter. 
Området ligger ca 4 km fra Hønefoss sentrum. Dette er et barnevennlig alternativ. 

 Ådal: Her er det muligheter for skiturer både fra Hallingby og Ringmoen. Begge steder har 
lysløype på henholdsvis ca 3,8 km + 1,8 km på Hallingby og  2 km på Ringmoen. Beliggenhet 
er 13 og 25 km fra Hønefoss sentrum, og begge er barnevennlige alternativer. 

 Knappåsen – Nes i Ådal: Her kjøres totalt 36,5 km løyper om vinteren. Stedet har også en 2 
km lang lysløype, men denne mangler lys pr dags dato. Avstand fra Hønefoss sentrum er 58 
km. 

 Jevnaker Vestås: Disse løypene har flere startpunkter som strekker seg over mot Ådal og 
Bjoneroa, herunder tilknytning til Hvælsvannet. Løypene er i all hovedsak preparert med 
scooter. Det er egen tilkobling til lysløypa på Jevnaker. Nærmeste startpunkt er Bergerbakken, 
ca 11 km fra Hønefoss sentrum. 

 Lysløype på Sokna og Veme: Begge steder har lysløyper preparert for begge stilarter.  
 Vikerfjell: Fjellområde med mange oppkjørte skiløyper. Populært for mange i distriktet. Det 

ligger ca 45 km fra Hønefoss sentrum. 
 Ringkollen: Ringkollen er hovedutfartsåren til regionens mest populære skisted, og en av 

nordmarkas mange skiarenaer. Barnevennlig område med 3 km lang lysløype. Beliggenhet er 
ca 11 km fra Hønefoss sentrum. 

I samme kategori, men uten lysløype finner man Damtjern, Tverrsjøen og Krokskogen. 
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Vår/sommer/høst 
For bruk på barmark finnes følgende alternativer med relativt likt landskap/grunnforhold som på 
Eggemoen: 
 Mosmoen: Mosmoen ligger sør for Hadeland glassverk og er meget likt Eggemoen i terreng. 

Her er det flate stier og veger på mykt underlag. Det er merket en løype på 5-6 km. Avstand er 
ca 13 km fra Hønefoss sentrum. 

 Hensmoen: Hensmoen består av furuskog og flere løpestier. Området er sentrumsnært og gir 
tilknytning til Hovsmarka, Kilemoen og Vågårdsåsen. Området er i tillegg fint for 
bærplukking. Avstand er ca 5,5 km fra Hønefoss sentrum. 

 Kilemoen: På Kilemoen er det flere lengre og kortere løpestier i relativt flatt terreng, og i 
furuskog. Området er mye brukt til orientering. Avstand er ca 4 km fra Hønefoss sentrum. 

 Hovsmarka/Børdalsmoen: Her finnes mange stier som er fine både til fots og på sykkel. 
Området rundt Børdalsmoen er flatt, mens områdene i Hovsmarka er mer kupert. Området gir 
tilknytning til Kilemoen, Nærstadmarka og Hensmoen. 

 Helgelandsmoen: Helgelandsmoen er et flatt og fint område med merkede løyper i forskjellige 
lengder. Avstand er ca 9 km fra Hønefoss sentrum. 

 
Andre alternativer i regionen for gåtur, jogging, sykling, orientering, bærplukking m.m er: 
 Oppenåsen 
 Nordmarka 
 Holleia 
 Bergermoen/Jevnaker Vestås 
 Hovsenga 
 Livmarka 
 Veienmarka 
 Prestmoen 
 Hvervenmoen 
 Sørumsmarka 
 Hvelven 
 Bærenga 
 Tanbergmoen 
 Borgergrenda. 
 
Det er ikke fokusert spesielt på aktivitet med hund i ovenfor nevnte alternativer. Dette fordi slik 
aktivitet i svært liten eller ingen grad skjer innenfor planområdet. Det finnes imidlertid mange 
andre alternativer, og dette er også områder som blir benyttet til aktivitet med hund i dag.  

Oppsummering og sammenstilling 
For Eggemoen: 
Brukerne av det merkede løypenettet legger vekt på at det er mulighetene for merkede løyper, og 
ikke dagens konkrete trasé som er viktige. Selv om løypene i område 1, 3, 6 og 7, ref figur….,vektes 
høyt, vil de ikke få lavere verdi hvis traséene legges om noe. Dette avhenger av adkomst- og 
parkeringsmuligheter opprettholdes, at kvaliteten på de nyopparbeide løypene er høy og at nok 
skogsareal beholdes i kantarealene i disse grønne korridorene, slik at naturopplevelsene beholdes. 
Direktoratet for naturforvaltning anbefaler korridorer med bredde på mellom tretti og femti meter 
med hensyn til dette.  
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Eggemoen er et viktig friluftsområde, samtidig som det landskapsmessig også er ideelt for 
flyplassvirksomhet på den flate moen. Gjennom gjeldende plan, og tidligere virksomheter, har 
myndighetene allerede akseptert at det eksisterer en flyplass på Eggemoen, og tillatt drift av denne. 
Det betyr at man må se på hva man ønsker av videre utvikling for dette området både lokalt og 
regionalt, da det ikke finnes tilsvarende områder for etablering av næringspark i tilknytning til 
flyplass. I planforslaget er det derfor vurdert at man prioriterer etablering av næringspark fremfor 
friluftslivet, og det er således vurdert at forslaget har en middels negativ konsekvens for friluftslivet, 
etter etablering av trasé til tilliggende friluftsområder samt parkering som kan disponeres av 
friluftslivet.   
 
Ovenfor nevnte trasé langs eiendomsgrensen til Forsvaret vil medføre at kobling mellom sør og 
nord på Eggemoplatået opprettholdes. I reguleringslanene for gnr 94, bnr 2 og 3 legges det opp til 
grøntareal som korridorer i randsone og mellom utbyggingsfelt. Korridoren mellom Forsvaret og 
planområdet vil således knyttes opp mot disse. Dette medfører at man får en kobling mellom 
Nærstadmarka og Vågårdsåsen. 
 
Det må påregnes at områdene generelt vil få en lavere verdi, som følge av økt aktivitet på 
Eggemoen, da vurdert samlet med en utbygging av Røysi sitt område, Forsvaret sitt område og 
Eggemoen. 
 
 
 Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens  

Samlet vurdering av 
konsekvenser for 
friluftsliv og idrett 

Middels verdi Middels negativt 
omfang (--) 

Middels negativ 
konsekvens (--) 

 
 

8.7. KONSEKVENSER FOR NATURMANGFOLD 
 
Innledning 
Innenfor temaet naturmangfold fokuseres det spesielt på landskapsmessig mangfold og 
landskapsbilde.  

Forutsetning og aktuelle begreper 
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.  

Biologisk mangfold er summen av artsmangfold, genetisk mangfold og økologisk mangfold i et 
område. Det er et begrep som omfatter alle livsformer som finnes, og det samspillet de er en del av. 

Geologi er læren om jordklodens og bergartenes historie, oppbygging og sammensetning. 

Naturmangfoldloven: Tiltaket skal vurderes etter Naturmanfoldlovens §§ 8-12. I dette ligger det at 
man skal redegjøre for kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, økosystemtilnærming og samlet 
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belastning, at kostnadene for miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder. 

Innsamling av data 
Kilder:  

”Eggemoen Temautredninger” 2012/29/10, utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Ola Tronrud AS 

”Notat – Naturmiljø”, 2013/07/05, utarbeidet av Rambøll (oppfølgende undersøkelser) 

Influensområde 
Planområdet og (visuelt) omegn  

Metode, kriterier for arbeidet 

Utredningstema i henhold til planprogram:  
 
Det må redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaken i §§8-12 
i Naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 
 Biologisk mangfold: Det må vurderes om eksisterende registreringer er gode nok i forhold til å 

belyse konsekvensene for biologisk mangfold innenfor området. Hvis ikke, så må nye 
registreringer gjennomføres. Konsekvensene for biologisk mangfold må vurderes opp i mot 
ønsket virksomhet og tilliggende  områder. 

 Landskapsmessig mangfold og landskapsbilde: En utbygging som ønsket må sees i 
sammenheng med inngrep i landskapet, og det må vurderes om viktige, særegne områder blir 
berørt. Eggemoen må vurderes i et nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv. Landskapsbildet 
vil måtte vurderes, og tiltaket vil måtte dokumenteres i form av fotomontasje og illustrasjoner. 
Både nær- og fjernvirkning må vurderes. 

 Geologisk mangfold: En utbygging som ønsket må vurderes i forhold til geologisk mangfold, 
og det må vurderes om viktige, særegne områder blir berørt. 

 
For detaljer angående metode, se vedlegg….. ”Eggemoen Temautredninger, Rambøll.” 

 
Dagens situasjon 
 
Landskap:  

Landskapet på Eggemoen er et typisk platå (ca 190 m.o.h), og fremstår som forholdsvis ensartet. 
Store åpne områder med både gress, grus sand og asfalt dominerer. Midt på området ligger flystripa 
bred og godt synlig. Den gamle taksebanen som utgjør yttergrensa i nordvest er også tydelig, men 
ligger mer gjemt bak trærne. Den ser i dag ut som en rett grusveg.  

Planområdet er omrammet av høyreiste fururtrær og noe bjørk. Det gjør at det flate terrenget er 
skjermet både i forhold til innsyn og utsyn. Horisonten dannes av skogkledte åser i bakgrunnen. En 
dødisgrop ligger midt på området, og er ca 20 m dyp og dekket av vegetasjon. Den er tydelig på 
grunn av den markante forsenkningen i det ellers flate landskapet, men synes kun når du er tett 
innpå. Den sørlige delen av området preges av den eldre militærleiren med kaserner og ulike 
driftsbygninger. Uteområdet i selve leiren er forholdsvis godt vedlikeholdt. Den kultiverte 
vegetasjonen glir gradvis over i den naturlige vegetasjonen utenfor. Bygningene er derimot forlatte, 
og bærer tydelig preg av det. Et eldre lagerbygg i tre ligger i området nært dødisgropa, og et 
gammelt trebygg ligger ved den gamle skyttergropa. Den nedlagte jernbanestrekningen grenser til 
området et lite stykke i nord. Den er lite synlig på grunn av tett vegetasjon på sidene av traseen. 
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Figur 46: Registreringer landskap (kilde Rambøll AS) 

Foruten den asfalterte vegen som omkranser planområdet i sør og i vest, er det også grusveger inne 
på området. Flere av dem går igjennom skogsarealer. Det er også et nettverk av stier her. 
Høyspentmastene som går rett utenfor området i sørvest påvirker landskapsbildet i svært liten grad. 
Det samme gjelder vegen inn mot dødisgropa og gjennom leirområdet. Ledningene påvirker 
landskapet lite fordi trærne rundt er minst like høye som mastene. Ola Tronrud AS har bygget flere 
større næringsbygg sør på området, i tillegg til to nye hangarer. Utenfor næringsbyggene er det også 
en asfaltert parkeringsplass omgitt av høye furutrær, samt et parkmessig opparbeidet uteområde i 
tilknytning til næringsbyggene.  

Geologi:  

Eggemoplatået er spesielt i geologisk sammenheng fordi det inneholder et av Norges største sand- 
og grusforekomster. I kvartærgeologisk sammenheng anser man også at dette området har stor lokal 
verdi, hovedsakelig på grunn av den store grusmoen. Eggemoen er et stort breranddelta bygd opp 
foran isfronten. Over hele området preges overflaten av en rekke større og mindre smeltevannsløp. 
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Biologisk mangfold:  

Tidligere registreringer (Oppfølgende undersøkelser av naturverdier på Eggemoen 2010; Asplan 
Viak) viste at det fantes 4 lokaliteter innenfor planområdet. Rødlisteartene er registrert på kart – se 
egen redegjørelse i vedlegg ...... ”Eggemoen Temautredninger”. 

 Lokalitet 1: fem rødlistede sopparter som er sjeldne på landsbasis, verdisatt til B-viktig. I 
denne lokaliteten finnes de fleste av områdets rødlistearter. 

 Lokalitet 2: fem rødlistede sopparter som er sjeldne på landsbasis, verdisatt til C-lokalt viktig) 
 Lokalitet 3: rødlistede arter som hekker i området, verdisatt til C-lokalt viktig. 
 Lokalitet 4: Hagemarksskog, verdisatt til C – lokalt viktig. 
 

 

 

Figur 47: Lokaliteter basert på tidligere registreringer (kilde: Rambøll AS) 

Da det har vært omfattende aktivitet i området etter at denne rapporten ble utarbeidet, har Rambøll 
foretatt befaring for å stadfeste status for de angitte lokalitetene, da først og fremst lokalitet 1, 3 og 
4. Resultatet av dette ble som følger: 

 Lokalitet 1 er intakt. Skogen har bærlyngpreg. Skogbildet i området er homogent, og 
avgrensingen av lokaliteten følger ikke klare overganger i terreng eller skogbilde/vegetasjon. 

 Lokalitet 2 er i etterkant av ovenfornevnte registrering bygget ned, og det er gjennomført tiltak 
innenfor lokalitet 3. Tiltakene er i tråd med gjeldende reguleringsplan for Eggemoen 
industriområde og flyplass. 
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 Lokalitet 3 er delvis nedbygget og delvis intakt. Nordvestre del er omformet med åpen 
gressplen og etablerte bygninger. I nordøstre del er det også etablert bygninger. De delene av 
lokaliteten som ikke er bebygd eller omformet til gressplen består i hovedsak av ensjiktet 
bærlyngfuruskog i hogstklasse IV-V, med en del gran og bjørk i busksjiktet. Floraen fremstår 
som triviell. 

 Lokalitet 4 er intakt i forhold til avgrensning og tidligere beskrivelse. Skogen er svært urterik, 
spesielt sør for veien som splitter lokaliteten i to. Tresjiktet er dominert av voksen bjørk, 
ispedd osp, rogn, selje, eik furu og spredte gran.  

 

 

Figur 48: Lokaliteter – registrert på nytt 2013 (kilde: Rambøll AS) 

 

Vurdering av verdien av området i forhold til naturmangfold : 
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Figur 49: Tabell verdi, landskapsbilde (kilde: Rambøll AS) 

 
Svak middels verdi for området som helhet. 
 
 
 
Geologisk mangfold:  
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Landskapet forteller en interessant geologisk historie, spesielt fra kvartærgeologisk tid. Dødisgropen 
er ansett som et spennende element i et ellers flatt terreng, som er med på å skape liv og kontraster i 
landskapsbildet. Verdien er vurdert som middels i forhold til geologisk mangfold. 
 
Biologisk mangfold:  
Området er å anse som interessant, da det er funnet både sjeldne og nær truede arter av både sopp og 
fugler. Naturverdiene i lokalitet 1 og 4 er pr 17.juni 2013 intakte, jmfr tidligere kartlegging og 
utredning på Eggemoen. Lokalitet 3 er delvis nedbygget, og delvis intakt med hensyn til vegetasjon, 
men antas å ha begrenset verdi som hekkelokalitet for dverglo pr i dag og for fremtiden, uavhengig 
av foreliggende forslag til arealdisponering. Verdien er vurdert å være middels. 
 
0-alternativet 
Landskapsbilde:  
Alt 0 vil føre til en vesentlig større nedbygging innenfor planområdet enn det tilfellet er for dagens 
situasjon. Gjeldende plan legger opp til en utnyttelsesgrad på 50% BYA og med byggehøyder opp 
til 18 m. Bygningstypologi vil kunne være alt fra større lager/logistikkbygg, til mer ordinære 
kontorbygg. Utbygging er i hovedsak på østre del av planområdet, nærmest E16 og 
randsonevegetasjonen. Det antas at alt 0 vil ha mindre påvirkning av fjernvirkningen – da relatert til 
Åsbygda spesielt, enn planforslaget vil kunne ha. Alt 0 vil også medføre store lokale endringer – 
noe vi ser i forhold til det som allerede er bygget og utført av terrengarronderinger.  

Geologisk mangfold:  
Dødisgropa berøres ikke av alt 0. 

Biologisk mangfold:  
En utbygging i tråd med alternativ 0, vil føre til økt aktivitet, og også denne vil føre til at en 
eventuell hekkelokalitet for dverglo i lokalitet 3 vil forsvinne. Gjeldende plan inneholder også 
sikkerhetssoner ved enden av rullebanen, som, avhengig av krav til sikkerhetstiltak, vil berøre 
vegetasjon i lokalitet 4. Lokalitet 1 vil kunne ligge uberørt ved en utbygging ihht alt 0. 

Utbygging i tråd med planforslaget 
Landskapsbildet: 
Tiltaket vil medføre en nedbygging av området. Det søkes å ivareta vegetasjonen i størst mulig grad 
i randsonene, og også på de mer sentrale næringstomtene innenfor internvegsystemet og langs E16. 
Arealer nærmest flystripe og taksebane vil nødvendigvis bestå av større asfalterte flater. 
Planforslaget legger opp til en utnyttelsesgrad på 50% pr tomt, og med byggehøyder opp i mot 18 m 
gesims. Dette vil trappes noe ned mot Forsvaret sin eiendom. Det vil bli større bygg med stor 
grunnflate (haller) opp i mot taksebane og flystripe, mens det vil etableres bygg med mindre 
grunnflate, men større byggehøyder, sentralt på området og i randsonen. Det forutsettes at 
bygnignstypologi vil variere mellom typiske logistikkbygg/hangarer til mer ordinære kontorbygg og 
produksjonsanlegg.  

Fjernvirkningen er i Temarapport Eggemoen omtalt å være liten – men området vil synes godt fra 
Åsbygda, og vil endre seg fra å være en stort, åpent område omgitt av vegetasjon i randsonen, til å 
bli et stort, nedbygget område omgitt av vegetasjon i randsonen.  

Geologisk mangfold: 
Planforslaget vil medføre en nedbygging av området. Der det kan være behov for 
masseutskiftninger, forutsettes det i utgangspunktet bruk av stedlige masser der dette er mulig.   

Dødisgropa er i planforslaget foreslått bevart som et landskapselement. Arealet er en potensiell 
viktig energikilde, og det er derfor foreslått at det tillates mindre bygg i forbindelse med dette. 
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Dødisgropa vil allikvel bestå som et landskapselement lokalt. Det forutsettes at denne opparbeides 
som et positivt element i næringsparken.  

Biologisk mangfold: 
Ved en aktivitet og utbygging som planlagt, med drift av flyplass og taksebaner og trafikk i 
forbindelse med dette, ser vi at det kan være vanskelig å beholde lokalitet 1. Denne vil bli berørt i 
forhold til at taksebane må gjøres noe bredere enn dagens grusvei, samt at dette arealet også berøres 
av sikkerhetssoner. Det er, som også rapporten til Rambøll påpeker, lite sannsynlig at denne 
lokaliteten vil bestå over tid, og dette vil også forutsette at dagens vegetasjon og areal blir liggende 
så å si uberørt. Dette virker vanskelig forenlig med ønsket aktivitet. Forurensning fra fly- og 
biltrafikk, samt mer aktivitet, vil også kunne skade dette naturmangfoldet. Det er derfor i 
planforslaget foreslått at lokalitet 1 fjernes. Det påpekes at det kun er arealet innenfor planområdet 
som er registrert. Det er store arealer med tilsvarende forhold i umiddelbar nærhet – og det er, som 
naturnotatet påpeker – stor sannsynlighet for at man kan finne tilsvarende lokaliteter på nærliggende 
arealer på Eggemoen.  

Kommentar: Forslagsstiller har vært i kontakt med Tor Erik Branderud i NINA, som regnes som en 
av de som har best kjennskap til nevnte naturtype. Det avventes en uttalelse fra han angående 
tilsvarende områder ellers i Ringeriksregionen, og sannsynligheten for at omtalte funn ikke er unikt 
i denne regionen, og at det derfor er mindre kritisk at akkurat denne lokaliteten forsvinner på sikt.  

Lokalitet 4 ligger innenfor areal avsatt som sikkerhetssone til rullebanen. Naturnotat konkluderer 
med at ved enkel skjøtsel kan denne ligge. I praksis vil det - ved drift av flyplassen – måtte drives 
jevnlig skjøtsel av dette arealet for å holde vegetasjonen i sjakk. Det er derfor lite trolig at denne 
type skjøtsel vil være med på å holde lokaliteten i hevd. Det er i planforslaget foreslått å fjerne 
lokalitet 4.  

Vurdering av omfanget av en utbygging av området i forhold til naturmangfold: 
Omfanget av tiltaket er så stort at det berører mye av det biologiske mangfoldet, og mye av dagens 
landskapskvaliteter. Visuelt sett vil tiltaket ha stor nærvirkning, Eggemoens utseende vil endres. 
Fjernvirkningen vil derimot bli liten, siden dette er et flatt platå med mye skog rundt som skjermer 
mot nær sagt alle retninger. Store bygg vil likevel forandre områdets karakter, og sårbar flora og 
fauna vil stå i fare for å gå tapt. Dette ensartede landskapet vil bli forandret til et område med veger, 
store bygg og mye lys. Sistnevnte gjelder spesielt vinterstid, og da kan også nattehimmelen bli 
påvirket.  
 
Planene vil kun gi store lokale endringer. Likevel vil landskapet her tåle en slik utbygging som er 
foreslått, siden det ligger såpass skjermet fra resten av omverdenen. Ved å bygge ut området, vil det 
føre til enkelte konsekvenser både for landskapsbildet og for det biologiske mangfoldet. Ut fra 
landskapsbildet vil omfanget likevel begrense seg til et forholdsvis lokalt nivå. Planområdet ligger 
på et flatt område omringet av høy skog som skjermer mot innsyn, og inngrepene blir dermed i 
svært liten grad synlig utenfor selve planområdet. Men tiltaket får derimot større konsekvenser for 
området rundt ved at det genererer mer trafikk og støy, og at det blir mer belysning som for noen 
kan virke forurensende.  
 
Omfanget av tiltaket er således vurdert å være ubetydelig (0) (stort lokalt) i forhold til 
landskapsbildet. Det samme gjelder for geologisk mangfold. 
 
I og med at planforslaget legger opp til at både lokalitet 1 og 4 fjernes (lokalitet 3 er allerede borte), 
er det vurdert at tiltaket har et stort negativt omfang for biologisk mangfold. 

Naturmangfoldloven 
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Konkret i forhold til Naturmangfoldloven (kort utdrag fra notat Naturmiljø – kap 4, vedlegg….): 

 § 8. (kunnskapsgrunnlaget): Området er befart i flere omganger, senest i 2002, 2010 og 2013. 
Kunnskapsgrunnlaget for lokalitet 1 og 4 anses som sikre. Lokalitet 3 er avgrenset ut i fra 
enkeltobservasjoner av dverglo med hekkeadferd. Hekking er ikke påvist, men antatt 
sannsynlig. Kunnskapsgrunnlaget for denne lokaliteten regnes som noe usikker. Det nevnes at 
det ikke er gjort registrering/vurdering av sandfuruskogen på Eggemoen som egen naturtype, 
og kunnskapsgrunnlaget her anses derfor som usikkert. 

 §8. (planens virkning)::Lokalitet 1 i planforslaget vil mest sannsynlig gradvis forsvinne, både 
som følge av økt aktivitet innenfor planområdet, og som følge av at den avskjæres av den 
planlagte taksebanen. Det anses derfor som lite sannsynlig at denne kan bestå.. Anslagsvis vil 
hele denne lokaliteten gå tapt. Planvirkning for arealene vil dermed bli stor negativ. Det er 
imidlertid usikkert om avgrensningen av lokalitet 1 har fanget opp alt areal med høy naturverdi 
i sandfuruskogen på Eggemoen, og man antar at tilsvarende forekomster kan være andre steder 
på Eggemoen. Lokalitet 4 vil være sikkerhetssone for rullebanen (som for dagens situasjon og 
alt.0), og her må man påregne at det må drives aktiv skjøtsel av vegetasjonene for å ivareta 
sikkerhetskrav. Man forventer derfor at også lokalitet 4 vil forsvinne, men dette er uavhengig 
av tiltaket, da det også vil være tilfelle for en utbygging i tråd med alternativ 0. Lokalitet 3 vil i 
henhold til planforslaget i sin helhet bygges ned. Nedbygging innebærer at en mulig 
hekkelokalitet for dverglo vil gå tapt. Kunnskapsgrunnlaget tilsier at det er usikkerhet  
tilknyttet til om arten hekker der i dag eller om området er egnet for hekking. Selv om 
lokaliteten hadde blitt spart i planforslaget, anses det som lite sannsynlig at lokaliteten ville 
egnet seg til hekking, på grunn av økt aktivitet og støy i nærområdet. Planvirkning anses derfor 
få være lite negativt for dverglobestanden, både i lokal og regional skala.  

 
 § 9. (føre-var-prinsippet): Det er vurdert at føre-var prinsippet kan tillegges liten vekt ved 

vurdering av virkninger for naturmangfold for lokalitet 3 og 4, men at det kan være rimelig å 
foreta en nærmere vurdering av prinsippet for lokalitet 1 med tilliggende områder. (pga at 
tidligere registreringer ikke er gjort bredere, mtp sandfuruskog – nylig ansett som en viktig 
naturtype?) 

 
 §10. (økosystemtilnærming og samlet belastning): Vurdering av samlet belastning er aktuell 

som en vurdering av om planen bidrar til økt samlet belastning på naturtyper eller arter som 
bidrar til å begrense mulighetene for å nå de nasjonale forvaltningsmålene for naturtyper og 
arter, jmfr nml §§4 og 5. Omfanget av planlagte utbyggede arealer anses som begrenset i 
nasjonal målestokk, og utgjør kun deler av de flate furuskogmoene på Eggemoen (50%). Det 
begrensede omfanget tilsier, tross usikkerheten, at det er begrenset sannsynlighet for at planen 
vil komme i konflikt for nasjonal måloppnåelse for forvaltningsmålene. 

 
 §11. og 12 (miljøoppfølging/videre arbeid): Kostnader ved å hindre skade på naturmangfold, 

vil i hovedsak kunne innebære tydelig feltmerking av lokalitetene 1 og 4 i anleggsfasen. 
Utarbeiding av miljøoppfølgingsplan ved detaljplanlegging av anleggene på Eggemoen vil 
kunne sikre nødvendige miljøhensyn i anleggs- og driftsfasen, også knyttet til avrenning og 
eventuell risiko for forurensning.  
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Anleggfasen 
Anleggsfasen er vurdert til å gjøre liten konsekvens for naturmangfoldet. 
 
Avbøtende tiltak 
Det er i reguleringsbestemmelser satt krav til at hver tomt innenfor ”internveg” skal opparbeides 
med 10 % (?) grøntarealer, og at det skal tilstrebes at dette er eksisterende vegetasjon. Arealer langs 
rullebane og taksebane omfattes naturlig nok ikke av dette pga sikkerhetssoner/hensyn. I tillegg 
forutsettes det å merke verdifull vegetasjon i randsonen som ikke berøres av infrastrukturtiltak, for å 
sikre trær i anleggsperioden. 
 
Dødisgropa beholdes som et visuelt element i området.  
 
Lokalitet 3 er usikker, og vil ikke bestå ved en full utbygging av planområdet. Som følge av økt 
aktivitet, og beliggenhet av lokalitet 1 nært taksebane, anses det som lite sannsynlig å kunne ivareta 
denne i det videre. Det er derfor ikke foreslått avbøtende tiltak for disse. 
 
 
Oppsummering og sammenstilling 
 Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens  

Landskapsbilde Svak/middels verdi Ubetydelig omfang 
(stort lokalt) 

Ubetydelig til liten 
negativ konsekvens (-
) 

Geologi Lokalt viktig verdi: 
middels verdi 

 

Ubetydelig omfang Ubetydelig 
konsekvens (0) 

Biologisk mangfold Regional/lokal viktig 
verdi (lokalitet 1 og 
4): middels verdi 

Stort negativt omfang 
(---) 

Stor negativ 
konsekvens (---) 

Samlet Middels verdi Stort negativt omfang 
(---) 

Middels negativ 
konsekvens (--) 

 

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.  

Forutsetninger og aktuelle begrep 
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.  
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 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 
 Askeladden.no 
 www.ra.no 
 FOR 2004-05-06 nr 718: Forskrift om fredning av bygninger og anlegg i Landsverneplan for 

Forsvaret. 
 Notat ”Eggemoen leir – verneomfang, muligheter og begrensninger”, Forsvarsbygg 2009-08-

31 
 Innspill i forbindelse med planoppstart 

Influensområde 
Planområdet. 

Metode, kriterier for arbeidet 
Utredningstema i henhold til planprogrammet: 

 Funn ID95151: Eventuelt vern av funn må avklares med kulturminnemyndigheter i løpet av 
den videre planprosessen. 

 Eggemoen Leir: Teknisk stand på Eggemoen Leir må dokumenteres. 
 Grunnlaget for fredning må gjennomgås på nytt med aktuelle myndigheter.  
 Dersom fredningsvedtaket opprettholdes, vil dette måtte inngå i planen. 
 En vurdering av nødvendig hensynssone må da gjøres, og krav til tilliggende bebyggelse må 

vurderes på bakgrunn av dette. 
 Ved fortsatt fredning må det redegjøres for muligheter for fremtidig bruk av bygningsmassen, 

og det må være dialog med aktuelle myndigheter for å se på mulighetene for tilpasninger til 
dagens krav. 

Historikk 
1940-45; Eggemoen leir/flyplass bygges ut i samme distrikt som Hvalsmoen. Okkupasjonsmakten 
etablerte Eggemoen som flyplass for tyske småfly, sent under annen verdenskrig. I nærheten lå for 
øvrig en russisk fangeleir som bidro med arbeidsstyrke til utbyggingen. 
 
1946-52: Eggemoen flyplass ble tatt i bruk av Østlandske flyselskap AS, som drev flyskole og 
taxiflyvning i første periode etter krigen, før flytting til Fornebu. Leiren omfattet bygninger fra 
annen verdenskrig og nyere etterkrigsbygninger. En del tyske brakker ble etter hvert solgt til 
boligformål. 
 
1952-90: Forsvarets flyskole satt bort kontrakt til Widerøes flyselskap AS på Eggemoen, og med 
flymateriell stilt til disposisjon av Luftforsvaret. I perioden 1952-54 ble det bygget et nytt leirmiljø 
på Eggemoen, dels etter tilsvarende modell som Storholmen leir i Skjold-garnisonen. Eggemoen var 
standplass for Ingeniørkompaniet/Brigaden i Sør-Norge fra 1954 til nedleggelsen i 1963. Deretter 
overtok Ingeniørvåpenet leiren som øvingsplass for ett ingeniørkompani og maskinførerskolen. 
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1990-tallet: Ingeniørregimentet var brukere av Eggemoen. En del av den det nordre flyplassområdet 
var eid av Ringerike kommune og ble blant annet brukt av Ringerike flyklubb.  
 
2001: Den militære leiren ble lagt ned. 

2003: Skifte eiendom overtok Eggemoen leir. 

2005: Eggemoen leir ble solgt til Ringerike kommune 

2006: Eggemoen leir ble tilbakeført til Skifte Eiendom 

2007: Eggemoen leir ble lagt ut til salg. Eiendommen ble delt i to – gnr. 92 bnr. 169 (der fredede 
bygg står) og gnr. 92 bnr. 168. 92/169 ble solgt til CG Holding AS. 

2008: Ola Tronrud AS kjøper gnr. 92 bnr. 168 og 169. 

Ola Tronrud AS kjøpte ovennevnte eiendommer med hensikt om å utvikle en næringspark med egen 
flyplass slik som ønsket av Ringerike kommune ved første eiendomskjøp på Eggemoen i 2000. 
Næringsparken skal i førsteomgang legge vekt på teknologiske virksomheter, herunder 
kunnskapsbaserte arbeidsplasser. 

 
Dagens situasjon, 0-alternativet 
Funn ID95151: 
I forbindelse med utarbeidelsen av gjeldende reguleringsplan, ble det foretatt arkeologiske 
registreringer. Ved denne registreringen ble det funnet en mulig fangstgrop, som ble gitt uavklart 
vernestatus. Denne ligger innenfor området som i kommuneplanen er båndlagt som korridor for 
mulig ny trasé for E16. 
 
Eggemoen Leir: 
Eggemoen leir er fredet og inngår som en del av ”Landsverneplan for Forsvaret” (FOR 2004-05-06 
nr 718). Følgende 6 bygg er omfattet av vern:  
 vaktlokale  
 befalsmesse 
 spisesal/kjøkken/velferd 
 gymnastikksal 
  kaserne  

Spisesal/kjøkken/velferd brant i 2006 ned til grunnen, men ble ikke krevet gjenoppbygget av 
Riksantikvaren. Bygget er nå revet. I nevnte bygning lå det sentrale varmeanlegget for ovennevnte 
bygninger. Rivingen medfører at ingen av byggene idag har fyringsanlegg og byggene står kalde.  

Vernet omfatter bygninger med eksteriør og innvendig hovedstruktur, og de deler av interiøret som 
har opprinnelig materialbruk og detaljer.  
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 Figur 50: Illustrasjon vernede bygg (i rødt) 

Følgende bestemmelser er gitt i Landvernsplanen, III Fredningsbestemmelser: 
1. Det er ikke tillatt å rive anleggene eller bygningene eller deler av dem. 
2. Det er ikke tillatt å bygge om anleggene, bygningenes eksteriør eller de deler av interiørene som 

inngår i fredningen. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt 5. 
3. Utskifting av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid 

utover vanlig vedlikehold på anleggene eller bygningenes eksteriør eller de deler av interiørene 
som omfattes av fredningen, er ikke tillatt. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf pkt 
5. 

4. Vedlikehold og istandsetting skal skje med materialer og metoder tilpasset anleggenes og 
bygningenes egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske, militærhistoriske og 
kulturhistoriske verdiene. 

5. Tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere utforming kan gjennomføres dersom det foreligger 
særskilte grunner og under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert, dokumentert 
grunnlag og etter tillatelse fra forvaltningsmyndighet. 

 
I praksis betyr dette at alle tiltak ut over vanlig vedlikehold skal godkjennes av Fylkeskommunen. 
Ved en eventuell søknad om dispensasjon for tiltak som ”ikke medfører vesentlige inngrep i 
kulturminnet” – vil Fylkeskommunen være første instans, med Riksantikvaren som ankeinstans. 
Ved tiltak som forutsetter større inngrep i kulturminnet, vil det være nødvendig med en oppheving 
av fredningen. 

Eggemoen er et representativt eksempel på en militærleir fra 1950-tallet, og et av de best bevarte 
miljøene fra denne perioden i Sør-Norge. Det er det eneste anlegget i Sør-Norge av denne typen 
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som inngår i Landvernsplanen, noe som betyr at anlegget er sjeldent. Det er et tilsvarende anlegg i 
Nord-Norge.  
Fredningsvedtaket legger strenge restriksjoner på hva som kan gjøres av oppgraderinger, 
tilpasninger av eksisterende bygnignsmasse. 
 
De fredede bygningene har stått tomme siden Forsvaret forlot leiren. Det ble, for å forhindre frost, 
holdt grunnvarme i byggene i perioden frem til kantinebygget ble revet. Idet felles fyringsanlegget 
lå i nevnte bygg ble resterende tilkoblede bygninger (alle de fredede) frakoblet vann. Byggene har 
siden 2010/2011 stått tomme og kalde. I den grad de brukes er det til noe mindre lagring. Etablering 
av annen virksomhet har vist seg vanskelig pga. byggenes befatning. 
 
I tidligere takster fra 2004-2007 er byggene beskrevet i kategorien – dårlig til middels vedlikeholdt. 
Med bakgrunn i at byggene siden den gang har stått tomme og uten fyring må det legges til grunn at 
byggenes standard har falt vesentlig.  
 
Kaserner og befalsforlening oppfyller ikke brannkrav i forhold til overnatting og må bygges om for 
å brukes til dette. En slik ombygging krever igjen dispensasjon fra fredningsvedtaket. Hvert bygg 
har felles sanitæranlegg i underetasje.  
 
Ola Tronrud AS har så langt ikke funnet brukere som ønsker å etablere seg i disse bygningene, i 
hovedsak på grunn av bygningenes tekniske stand og strenge restriksjoner i forhold til muligheter 
for oppgraderinger. Byggene vil derfor fortsette å stå tomme. Dette til tross for at det vil være 
negativt for både næringsparken, byggene i seg selv, og i et miljømessig perspektiv da nye bygg er 
mer miljøvennlig. 
 
 

Vurdering av verdien av området i forhold til kulturminner/kulturmiljø : 
Funn ID95151 har uavklart vernestatus. Det er derfor vurdert at funnet har middels stor verdi. 

Eggemoen Leir er fredet. Anlegget er i forholdsvis dårlig teknisk stand, og det er strenge 
restriksjoner på hva man kan gjøre av inngrep i bygningsmassen, som igjen legger begrensninger for 
videre bruk. Anlegget er vurdert å være sjeldent, da det er det eneste av sitt slag i Sør-Norge. Det 
finnes et tilsvarende anlegg i Nord-Norge. Anlegget er således vurdert til å ha stor verdi. 

Samlet er området vurdert til å ha stor verdi hva gjelder kulturminner  

Utvikling i tråd med forslag til områderegulering 
Funn ID95151: 
Planforslaget berører ikke dette funnet. Det er heller ikke foreslått angitt med hensynssone bevaring. 
I og med at funnet berøres av mulig ny trasé for E16, forutsettes det at vernestatus avklares i den 
videre planprosessen for vegtraséen. 
 
Eggemoen Leir: 
Området der leiren ligger i dag, er nær hovedadkomsten til den største delen av næringsparken. 
Leiren ligger derfor i det som må anses å være et svært viktig område for næringsparken.  
 
Ved en eventuell oppheving av fredningen vil området kunne benyttes bl.a. til utdannings- og 
kompetansesenter, flyplassrelatert virksomhet m.m.  
 
Med bakgrunn i at man, ut ifra den dialog som så langt har vært med aktuelle myndigheter, anser 
det som en tung og vanskelig prosess å få opphevet fredningen, forutsetter planforslaget at 
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fredningsvedtaket for Eggemoen Leir opprettholdes. Dette for at en eventuell slik prosess ikke skal 
forsinke planarbeidet ytterligere. Leirens bruk vil derfor forbli slik som i dag. 
 
Man ser at det er vanskelig å forutsette bruk/oppgradering/videre drift av dette anlegget, dels 
begrunnet i de store økonomiske investeringene som i så tilfelle må gjøres og dels begrunnet i at 
fredningsvedtaket er såpass omfattende at det synes vanskelig å få oppgradert bygningene til en 
tilfredsstillende teknisk standard. Hvis det skulle komme henvendelser fra aktører som ønsker å 
etablere seg i disse bygningene med en type virksomhet som er i tråd med resten av næringsparken, 
og som da gjør at man ser det forsvarlig å oppgradere disse, vil man kunne vurdere en videre drift 
av anlegget. Man må allikevel forutsette at anlegget ikke i full grad kan oppdateres i tråd med 
dagens tekniske krav hva gjelder eksempelvis sikkerhet, funksjon og energiforbruk, og videre drift 
forutsetter da at man kan dispensere fra disse kravene. Dette med bakgrunn i de strenge føringene 
gitt i Landvernsplanen. 
 

Vurdering av omfanget av en utbygging av området i forhold til kulturminner: 
Tiltaket er vurdert å ha et ubetydelig (0) omfang i forhold til funn ID95151. 
 
Tiltaket er vurdert å ha lite negativt (-) omfang i forhold til Eggemoen leir, først og fremst på grunn 
av at tilliggende arealer nedbygges, sammen med tidligere tilhørende militære anlegg.  
 
Samlet er det vurdert at tiltaket har et middels negativt (-) omfang sammenliknet med dagens 
situasjon og 0-alternativet. 
 
Anleggsfasen 
Anleggsfasen er vurdert til å ha en ubetydelig konsekvens i forhold til kulturminner, forutsatt at 
angitte hensynsoner overholdes, og nødvendige sikringstiltak iverksettes. 

 
Avbøtende tiltak 
Det er lagt en hensynssone bevaring på eksisterende leir tilknyttet bestemmelser som sier noe om 
etablering av nye bygninger innenfor leiren og forholdet til de fredete bygningen. De fredete 
bygninger er markert på plankartet.  
 
Oppsummering og sammenstilling 

 

 Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens  

Samlet vurdering for 
kulturminner/kulturmiljø

Stor verdi Lite negativt (-)  Liten negativ 
konsekvens (-) 

 

8.9.  KONSEKVENSER FOR NATURRESSURSER 
 
Innledning 
Ringerike er en region bestående av store landbruks- og store skogbruksarealer. Regionen er rik på 
naturressurser – og det er også flere nasjonalt viktige grusforekomster i og rundt Hønefoss. Dette 
gjelder også for Eggemoen. Nært planområdet, er det en nasjonalt viktig pukk- og grusforekomst, 
og planområdet er registrert med en ”meget viktig” grusforekomst. Det er ikke landbruksjord i eller 
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i umiddelbar nærhet til planområdet, men det er stor skogbruksarealer. I tillegg er det en 
drikkevannskilde innenfor planområdet, knyttet opp mot grunnvannet.  
 
Forutsetninger og aktuelle begrep 
Naturressurser kan utvinnes eller høstes fra naturen, og består av: 
 Mineralressurser, dvs grunnstoffer, mineraler, fossile brensler, stein, grus og sand – som ikke 

er fornybare. 
 Biologiske ressurser, det vil si levende dyre- og plante-arter, - som er fornybare under 

bestemte betingelser. 
 Innstrømmingsressurser, det vil si solenergi, vannkretsløpet, vind og havstrømmer – som 

fornyes kontinuerlig. 

Innsamling av data 
Kilder 
 Innkomne uttalelser 
 NGU 

Influensområde 
Planområdet og tilgrensende grusforekomst. 

Metode, kriterier for arbeidet 
Utredningstema i henhold til planprogrammet: 

 Skog: Tiltakets konsekvenser for skogsdrift skal beskrives. 
 Grus: et må utredes hvordan framtidig masseuttak og flyplass/næringspark vil påvirke 

hverandre. 
 Vann: Konsekvenser for bruk av eksisterende drikkevannskilde må utredes. 

Dagens situasjon, 0-alternativet 
Skog:  
Planområdet består til dels av åpne arealer, til dels av skogbevokste arealer – da i hovedsak 
furuskog. Planområdet er registrert med særlig høy bonitet. Skogen skjøttes på vanlig måte, men det 
drives ikke utvinning av skog i særlig grad innenfor området i dag. Det tas ut skog på noen av de 
tilliggende eiendommene.Grus:  

På nordsiden av jernbanesporet, nært planområdet, ligger en nasjonalt viktig grusforekomst som 
påregnes å utvinne en gang i fremtiden. Innenfor planområdet – og for så vidt på hele Eggemo-
platået – er det registrert en pukk-og grusforekomst som er klassifisert som meget viktig. 
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Figur 51:Illustrasjon nasjonalt viktig grusforekomst (kilde: Ringerike kommune) 

Vann:  
Grunnvannsressursen på Eggemoen er kartlagt, og det fremgår av de hydrologiske undersøkelsen at 
grunnvannsmagasinet på Eggemoen ikke vil utgjøre reservevannskilde til dagens 
hovedvannsforsyning i kommunen. 

Det er i dag en drikkevannskilde innenfor planområdet, som har forsynt bestående bygg inne i 
Eggemoen Leir. Byggene i leiren er fortsatt koblet opp mot denne. Da leiren var i aktiv drift, ble det 
tatt jevnlige prøver av drikkevannskilden, for å sikre at denne var ren. For dagens drift av 
bygningene, er det satt krav til at man tar kontroll av drikkevannet fra denne kilden en gang i året. 

Nyere bygg som er etablert inne på området, er koblet til det kommunale nettet 

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

Området driftes ikke som et skogbruksareal i dag, og har heller ikke vært drevet som skogbruksareal 
siden før krigens dager. På grunn av eksisterende infrastruktur og gjeldende regulering, er området 
derfor vurdert til å ha liten verdi i forhold til dette.  

Med sin nærhet til en nasjonalt viktig pukk- og grusforekomst, og med en ”meget viktig” 
grusforekomst innenfor planområdet, er det vurdert å ha stor verdi i forhold til dette.  
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Området er vurdert å ha middels verdi i forhold til grunnvannsressurser – dette begrunnet med at 
dagens drikkevannskilde ikke er vurdert til å være reservevannkilde til Ringerike.  

Samlet sett, er området dermed vurdert å ha middels verdi hva gjelder naturressurser. 

 
Utvikling i tråd med forslag til områderegulering 
Skog:  
Store deler av arealet vil bli nedbygd. Vegetasjon i randsoner og på enkelte områder beholdes. Man 
vil kunne benytte den delen av skogen som fjernes for utbygging, men det vil ikke etableres ny skog 
for videre drift.  

Grus:  
Prosjektet legger til rette for flyplass og industriell , teknologisk virksomhet. Virksomheten kan, pga 
støv m.m, være sårbar for drift av det nasjonalt viktige grus- og pukkforekomster. Det forutsettes at 
dette utredes ved en eventuell fremtidig planprosess for utvikling av denne forekomsten. 

Vann:  
Det forutsettes at alle nye bygninger kobler seg på det kommunale ledningsnettet, også når det 
gjelder drikkevann. I det foreliggende planforslaget forutsettes det at eksisterende leir består. Det vil 
– ved eventuell fremtidig bruk av bygningene – måtte vurderes om leiren også skal kobles på det 
kommunale nettet. Det forutsettes at det eksisterende drikkevannskilden ”nedgraderes” som 
drikkevannskilde, og opprettholdes som kilde til eksempelvis bruk i industriproduksjon eller 
vanning av utearealer. Det forventes derfor at nye virksomheter i mindre grad vil måtte hensynta 
denne drikkevannskilden, da krav til vannkvaliteten på industrivann er lavere enn for drikkevann. 
Det presiseres dog at nye virksomheter og drift av flyplassen vil måtte etterkomme krav gitt i 
forurensningsloven, og det må forutsettes at man gjør tiltak for å forhindre tilsig av forurensning til 
grunnvannet. Se for øvrig kap 8.4 Energi, miljø og klima. 

Vurdering av omfanget av en utbygging av området i forhold til naturressurser: 
Arealet nyttes ikke til skogsdrift i dag, og større arealer er allerede avsatt til utbyggingsformål. 
Tiltaket er regnet å ha et tilnærmet ubetydelig omfang (0) i forhold til skogbruk.  
 
Tiltaket har i utgangspunktet ingen konsekvens for grusforekomsten. Hva en eventuell utvikling av 
grusforekomsten vil bety for virksomheten innenfor planområdet, vil måtte utredes i en fremtidig 
plansak for denne. Tiltaket er derfor regnet å ha tilnærmet ubetydelig omfang (0) i forhold til 
grusforekomsten. 
 
Det forutsettes at eksisterende drikkevannskilde ikke opprettholdes som drikkevannskilde, men at 
den kan benyttes i forbindelse med industriproduksjon. Drikkevannskilden er ikke regnet som 
reservevannskilde for Ringeriksregionen. Omfang av tiltaket vil således være ubetydelig (0) i 
forhold til eksisterende drikkevannskilde. 
 
Samlet er det vurdert at tiltaket har et ubetydelig (0) omfang for naturressurser. 
 
Anleggsfasen 
Annleggsfasen er vurdert å ikke ha noen konsekvenser for naturressursene.  
 
 
 
 
Avbøtende tiltak 
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Det er ikke vurdert behov for avbøtende tiltak i forhold til naturressurser. Det kan nevnes at areal 
avsatt for skogbruk mellom taksebane og Forsvarets eiendom, skal tilrettelegges for skogsvei, slik at 
tilkomst til bakenforliggende skogsområder ivaretas. 
 
Oppsummering og sammenstilling 

 

 Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens  

Samlet vurdering for 
naturressurser 

Middels verdi Ubetydelig omfang 
(0) 

Ubetydelig 
konsekvens (0) 

 

 

8.10.  RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 
 

Plantype: Områderegulering 
    
   
Analyse utført 
av: 

Halvorsen & Reine AS 

  
  
Datert:22.10.14    

    

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

2. Lite 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 

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. Lite 
sannsynlig 

    

1. Usannsynlig     

Tegnforklaring 

 r
ø
d 

 
Tiltak nødvendig 

 g
u
l 

 
Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht. nytte 

 g
r
ø
n
n 

 

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 Sannsynlig 
Konsekven

s 

R
i
s
i
k
o 

Kommentar / Tiltak 

Natur- og miljøforhold 

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

1.Erosjon  NEI      

2.Kvikkleireskred NEI     

3.Jord- og flomskred NEI     

4.Steinskred, 
steinsprang 

NEI     

5.Sørpeskred NEI     

6.Snø-/isras NEI     

7.Sekundærvirkninger 
av ras/ skred 
(flodbølge, 
oppdemning, 

NEI     
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bekkelukking, 
mm.) 

8.Elveflom     

 

 

9.Tidevannsflom, 
stormflo 

NEI     

10.Havnivåstigning NEI     

11.Overvannsflom  NEI     

12.Isgang NEI     

13.Sterk vind (storm, 
orkan mm.) 

JA 3.Sannsynlig 2.Mindre 
alvorlig 

 Klimaendringer 
fører til at det 
kan forekomme 
oftere tilfeller av 
ekstremvær. 
Området er ikke 
særskilt utsatt, 
og er skjermet 
av skog på flere 
kanter.  

14.Skog- eller 
gressbrann 

JA 2. Lite 
sannsynli

g 

3.Alvorlig  Området er i et 
skogbevokst område 
der det drives 
friluftsliv. Ved tørt 
vær, er det 
sannsynlig at 
skogbrann kan 
forekomme. 
Området vil være 
separert fra den 
øvrige skogen med 
infrastruktur (veger, 
taksebaner, 
rullebane) som vil 
kunne 
hemme/dempe 
spredning. 

15.Radongass NEI  

 

 
  

 

 

16.Naturlige 
terrengformasjon
er som utgjør 
spesiell fare (stup 
etc.) 

NEI     

17.Andre naturgitte 
forhold 

NEI     

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

18.Økt temperatur JA 3. Sannsynlig  1. 
Ubetydelig 

  

19.Økt nedbør, 
tyngre snø 

JA 3. Sannsynlig 1.Ubetydeli
g 

  

20.Hyppigere 
ekstremnedbør 

JA 3. Sannsynlig 2.Mindre 

alvorlig 

 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.   

Flyplassen må ivareta 
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nødvendig beredskap.     

Planområdet er ikke 
spesielt værutsatt. 

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

JA 3. Sannsynlig 1. 
Ubetyd

elig 

 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 JA 4. Svært 
sannsynlig 

(for en 
rødlisteartet 
lokalitet, og 

en lokalt 
viktig 

lokalitet) 

3. Svært 
alvorlig 
(for en 

rødlistet 
lokalitet, 

og en lokalt 
viktig 

lokalitet) 

 Et område angitt med 
rødlistede arter, vil bli 
berørt av 
planleggingen. 
Forekomsten vil 
forsvinne innenfor 
planområdet, men det 
er sannsynlig at den 
også er andre steder 
på Eggemoen 

23.Sårbar 
fauna/fisk/vilt 

NEI     

24.Naturvernområder NEI     

25.Vassdragsområder NEI     

26.Automat. fredete 
kulturminne 

NEI     

27.Nyere tids kulturminne/-
miljø 

JA 3. Sannsynlig  3. Mindre 
alvorlig 

 Eggemoen Leir er en del av 
planområdet, og deler av 
denne er fredet. En økt 
aktivitet fører til økt fare for 
skade på bygninger. Det er 
lagt en hensynssone på 
plankartet som markerer 
dette. 

28.Viktige 
landbruksområder 

NEI     

29.Andre sårbare områder NEI     

Teknisk og sosial infrastruktur 

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

30.Vei, bru, knutepunkt JA 3. Sannsynlig 3. Mindre 
alvorlig 

 Tiltaket vil føre til en 
vesentlig økning av 
trafikken, dog over flere 
tiår. Det vil være nødvendig 
å utbedre krysset fra E16 
ved en gitt trafikkbelastning. 
Dette er sikret i forslag til 
bestemmelser. Tiltaket vil 
kunne få konsekvenser også 
for det overordnete 
vegnettet, og det foreslås at 
dette hensyntas i det videre 
arbeidet med 
kommuneplanen og i 
planene for vegnettet i 
Ringerike.  
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31.Havn, kaianlegg, 
farleder 

NEI     

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

NEI    

 

 

 

33.Brannvesen/politi/ambul
anse/ sivilforsvar 

JA 3. Sannsynlig 2. Mindre 
alvorlig 

 Økt virksomhet på 
Eggemoen, vil føre  til 
behov for at 
beredskapsetatene når disse 
På den annen side, vil 
flystripa på Eggemoen 
kunne brukes som 
øvelsesområder både for 
Forsvaret, Sivilforsvaret og 
andre beredskapsetater. 

34.Energiforsyning JA 3.Sannsynlig 1. Ubetydelig  Dagens strømnett til 
Eggemoen er i ferd med å 
nå kapasitetsgrensen sin. 
Det vil være nødvendig å 
vurdere en videre utbygging 
av dette. Tiltaket vil føre til 
en oppgradering, men det er 
ikke sannsynlig at det fører 
til en økt risiko for brudd. 

35.Telenett JA 2. Lite sannsynlig 1. Ubetydelig   

36.Vannforsyning  JA 3. Sannsynlig 1. Ubetydelig  Vannforsyningen til 
området må oppgraderes, og 
alternative løsninger er 
under vurdering. Det 
anbefales to 
forsyningspunkter, for å 
sikre levering ved evnt 
brudd. Se kap 

37.Avløpshåndtering  JA 3. Sannsynlig 1. Ubetydelig  Renseanlegget har i dag 
dårlig kapasitet, men det må 
utvides uavhengig av 
tiltaket. Dagens 
pumpestasjon har god 
kapasitet, men det må 
påregnes å bytte pumpe(r) 
på stasjonen nedenfor Viul. 
Det må også påregnes å 
etablere nye pumpestasjoner 
innenfor området på sikt. 

38.Forsvarsområde JA 3. Sannsynlig 3. Alvorlig  Ved etablering av feil type 
virksomhet nært Forsvarets 
eiendom, med for store 
byggehøyder etc, kan tilaket 
få alvorlige konsekvenser 
for Forsvaret. Forsvaret 
krever en 100 meters bred 
hensynssone mot sin 
eiendom, og har også satt 
restriksjoner på høyder på 
bygg. Således regner man 
med at hensynet til 
Forsvarets eiendom på 
Eggemoen ivaretas – ref. 
ROS-analyse utarbeidet av 
Forsvarsbygg for Forsvaret 
Eggemoen. 

39.Tilfluktsrom NEI     

40.Område for idrett/lek JA 4. Svært sannsynlig 3. Alvorlig  En utvikling av 
planområdet, fører til at 
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dagens lysløype innenfor 
området må flyttes. Som 
avbøtende tiltak er det 
foreslått at det legges et 50 
meter bredt belte på 
Forsvarets eiendom, hvor 
det etableres en lysløype. 
Denne vil fungere som en 
treningsløype, samt som en 
trasé til det tilliggende 
løypenettet. 

41.Rekreasjonsområde, 
park 

NEI     

42.Annen infrastruktur NEI     

Virksomhet og drift 

Berøres planområdet / tiltaket av: 

43.Støy og vibrasjoner  NEI    

 

 

44.Støv  JA 3. Sannsynlig 3. Alvorlig  Ved oppstart av grustaket, 
vil man måtte hensynta støv 
etc som kan påvirke drift av 
flyplass, samt forholdene for 
eventuelle teknologiske 
virksomheter som kan være 
sårbare for en slik type 
virksomhet. 

45.Forurenset grunn NEI     

46.Forurensning i 
sjø/vassdrag 

NEI     

47.Elektromagnetisk 
stråling 

NEI     

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

JA (Nexco?) 3. Sannsynlig 3. Alvorlig  Nexco er i dag etablert inne 
på planområdet, riktignok 
ingen produksjon. Som en 
følge av Forsvaret  sin 
virksomhet på  tilliggende 
eiendom, vil det bli 
strengere restriksjoner på 
hvuilke virksomheter som 
kan etablere seg innenfor 
planområdet.  

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 JA 2. Sannsynlig 2. Mindre 
alvorlig 

 Tiltaket fører til økt støy 
innenfor planområdet som 
følge av økt trafikk. Flystøy 
er tilsvarende som alternativ 
0, så det vurdert at det 
samlede støybildet innefor 
planområdet øker som følge 
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av etablering av ny 
taksebane og økt trafikk. 
Det etableres ikke 
støyfølsom bebyggelse, men 
det bør vurderes tiltak på 
eventuelle 
uteoppholdsarealer ved 
byggesak. Da i hovedsak for 
å skjerme for flystøy.  

56.Støv JA 2. Sannsynlig 2. Mindre 
alvorlig 

 Tiltaket fører til økt støv 
innenfor planområdet. 
Planlagt bebyggelse ligger i 
tilstrekkelig avstand fra 
internt vegnett og fra E16, 
og tiltak anses derfor ikke å 
være nødvendig. 

57.Forurensning av grunn  JA 3. Sannsynlig 3. Mindre 
alvorlig 

 Forurensning i grunnen, 
eksempelvis som følge av 
drift av flyplass, kan føre til 
forurensning av 
grunnvannet. Dette brukes 
om drikkevannskilde for 
leiren i dag. Nye 
virksomheter må forholde 
seg til Forurensningsloven, 
og det er i bestemmelser satt 
krav til at det skal gjøres  
tiltak som sikrer at evnt 
forurensning ikke siger ned 
til grunnvannet. 

58.Forurensning i 
sjø/vassdrag 

NEI     

59.Endring i 
grunnvannsnivå 

JA Sannsynlig    

60.Elektromagnetisk 
stråling 

NEI     

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

JA Sannsynlig    

Transport – Er det risiko for: 

62.Ulykke med farlig gods JA 1. Lite sannsynlig 3. Svært alvorlig  Eksisterende adkomst og 
evnt ny adkomst, vil 
opparbeides i tråd med 
gjeldende lovverk. I tillegg 
er internvegnettet planlagt 
oversiktlig. Både flyplass og 
annen virksomhet kan kreve 
transport av farlig gods, så 
risikoen er således til stede. 

63.Begrenset tilgjengelighet 
til området pga. 
vær/føre 

JA 1. Lite sannsynlig 2 Mindre alvorlig   

Trafikksikkerhet – Er det risiko for: 

64.Ulykke i av-/påkjørsler  JA 1. Lite sannsynlig 4.Svært alvorlig  

 

 

 

 

 

Økt trafikk og økt aktivitet 
fører til at fare for ulykker 
er tilstede. 
Krysningspunkter 
planlegges med gode 
siktforhold. 

65.Ulykke med 
gående/syklende 

JA 1. Lite sannsynlig 4. Svært alvorlig  Økt trafikk og økt aktivitet 
fører til at farer for ulykker 
er tilstede. Det tilrettelegges 
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Tabell 4: Samlet risikovurdering* 

 

 

 

 

for gang- og sykkelvegnett 
innenfor området, samt 
tilkomst for gående og 
syklende fra dagens 
bussholdeplasser. 

66.Andre 
trafikkulykkespunkter 

JA Lite sannsynlig 4. Svært alvorlig  Økt aktivitet på flyplassen, 
fører til økt risiko for 
ulykker. Drift av flyplass 
må følge gjeldende 
regelverk, og et etableres 
nødvendige sikkerhetssoner 
i enden og på sidene av 
rullebane og taksebaner, 
samt at det er satt 
restriksjoner på høyde på 
bygninger og belysning av 
området.  

Sabotasje og terrorhandlinger 

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

JA 2. Lite sannsynlig 4. Svært alvorlig  Avhengig av type 
virksomhet som etableres, 
og hvilken drift flyplassen 
vil få, kan området være et 
terrormål. Dette vil være 
tilsvarende som for liknende 
flyplasser/næringsparker 
ellers i landet, og 
trusselbildet anses ikke å 
være større for Eggemoen 
enn for de andre. 

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

JA 3. Sannsynlig 4. Svært alvorlig  Jmfr ROS-analyse utført av 
Forsvarsbygg for Forsvaret 
Eggemoen, er det to 
scenarier ad terror som kan 
få alvorlige konsekvenser 
for sivil virksomhet nært 
Forsvarets Eiendom. Disse 
vil kunne få svært alvorlige 
konsekvenser. Dette er 
angrep med luftleverte 
våpen mot stasjonen, som 
anses å være usannsylig, 
eller trusler/mistanke om 
bruk av terror 
(eks.bilbombe) som anses å 
kunne være sannsynlig. 
Derfor legger Forsvaret en 
hensynssone på minimum 
100 m rundt sin eiendom. 
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Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 
4. Svært 
alvorlig 

Sannsynlighet:     

4. Svært sannsynlig   40 22 

3. Sannsynlig 18, 19, 34, 36, 37 
13, 20, 27, 30, 33, 55, 
56, 57 

38, 44, 48 68 

2. Lite sannsynlig 35 63 14 
62, 64, 65, 
66, 67 

1. Usannsynlig     

* nr. av hendelse/situasjon i tabell 3 

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

3.2 Natur og miljøforhold 

Sannsynlig: mindre alvorlig konsekvens: 

 NR 13 Sterk vind: Som en følge av klimaendringene, må man påregne hyppigere forekomster 
av sterk vind. Planområdet er ikke særskilt utsatt. Skogen nær nye bygninger vil fjernes, og det 
vil således minimere risikoen for at nye bygninger rammes av nedblåste trær. I tillegg vil man 
kunne si at omkringliggende skogområder er med på å skjerme planområdet. Ved for sterk 
vind, vil drift av flyplassen stenges. Det anses ikke å iverksette særskilte tiltak ut  over dette. 
 

 NR 20 Hyppigere ekstremnedbør: som en følge av klimaendringene, må man påregne 
hyppigere ekstremnedbør. Planområdet har gode infiltrerende masser, og vil tåle større 
mengder nedbør, også etter nedbygging. Det stilles egne krav til avrenning av flyplass, dette 
sikres gjennom FOR 2006 – 07-06 nr 968: Forskrift om utforming av store flyplasser. Det 
stilles ikke særskilte krav ut over dette. 

 
Lite sannsynlig : alvorlig konsekvens 
 NR 14 Skog- eller gressbrann: Området er omkranset av skog. Dette er også et område det 

drives friluftsliv i. Det er således en risiko for at skogbrann kan forekomme, ved spesielle 
værforhold. Planområdet vil være omkranset av infrastruktur på alle sider: taksebane mot nord 
og øst, samt veger mot vest og sør. Disse vil være med på å dempe/hemme brannspredning. 
Det vurderes ikke tiltak ut over dette. 

3.3 Sårbare naturområder og kulturmiljø 

Sannsynlig: mindre alvorlig konsekvens 

 NR 27 Nyere tids kulturminner: Eggemoen Leir, der deler av bygningsmassen er fredet, inngår 
i planområdet. Ved økt aktivitet, er det også økt risiko for skade på eiendom. Det er i 
planforslaget, lagt hensynsone rundt fredete bygg, med restriksjoner i anleggsfase og drift.  
 

Sannsynlig: svært alvorlig konsekvens 

 NR 22 Sårbar flora: Det er to lokaliteter innenfor planområdet, som består i dag. Den ene 
lokaliteten består av 5 stk sopper som er registrert på rødlista. Denne lokaliteten ligger der 
taksebanen er planlagt etablert. Ved økt aktivitet innenfor planområdet, samt pga taksebanen, 
er det vurdert at det er vanskelig å la lokaliteten bestå. Det påregnes derfor at denne vil 
forsvinne over tid. Man antar at det finnes flere tilsvarende lokaliteter andre steder på 
Eggemoen, på grunn av grunnforhold og vegetasjon. Den andre lokaliteten er registrert som 
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lokalt viktig, og er et hagemarksområde. Dette området ligger innenfor sikkerhetssonen til 
rullebanen. Det vil derfor kreves jevnlig skjøtsel av dette området, og det påregnes at denne 
lokaliteten også vil forsvinne over tid.  
 
Som en følge av tiltaket, påregnes det at funn av 5 rødlistede arter (sopper) samt 1 lokalt viktig 
forekomst, vil forsvinne.  

3.4 Teknisk og sosial infrastruktur  

Sannsynlig: mindre alvorlig konsekvens 

 NR 33 Brannvesen, politi, ambulanse, sivilforsvar: Økt aktivitet på Eggemoen, vil føre til 
mulig behov for bistand fra beredskapsetatene. Dette er også vurdert ifht Sivilforsvaret, da 
området ligger nært et forsvarsanlegg. Det er derimot ikke vurdert at dette tiltaket krever 
høyere beredskap enn tilsvarende næringsparker. På den annen side, kan området være et 
trenings/øvelsesområde for de samme etatene – spesielt med tanke på flyplassen. Det kan også 
vurderes å etablere et beredskapspunkt her – eksempelvis for helikopter. Særskilte tiltak er 
ikke påregnet. 
 

 NR 30 Vei, bru, knutepunkt: En utvikling som foreslått vil generere en vesentlig økt 
trafikkbelastning. Tiltaket påregnes bygget ut over lang tid, mest sannsynlig flere tiår. 
Beregnet trafikk vil også få en konsekvens for det overordnete vegnettet, dette påregnes 
hensyntatt i den overordnete planleggingen.  

 
Tiltak: For tiltaket lokalt, er det beregnet at det vil være behov for å bygge et nytt to-plans 
kryss når trafikken til området overskrider 3.700 ÅDT. Dette er sikret i 
rekkefølgebestemmelser. Eksakt utforming og plassering av krysset, skal reguleres gjennom 
detaljert reguleringsplan. Det er også sikret dokumentasjonskrav i forhold til beregning av 
trafikkbelastning før gjennomføring av tiltak.  (omformuler når bestemmelsene er endelig 
utformet.) 
 
Trafikk må beregnes samlet for planområdet, Røysi sin eiendom og Forsvaret sin eiendom. 

Sannsynlig: alvorlig konsekvens 

 NR 38 Forsvarsområde: Ved en  utbygging nær Forsvarets anlegg på Eggemoen, er det fare 
for økt innsyn, bygninger som kan forstyrre satelitter, økt aktivitet nær Forsvarets anlegg, 
etablering av virksomheter som kan være en trussel for Forsvarets aktivitet. 17  
 
Tiltak: Det er således lagt en 100 meters hensynssone, fordelt med 50 meter på Forsvarets 
eiendom og 50 meter inn på planområdet. Hensynssonen er plassert etter avtale med Forsvaret. 
Det er også lagt restriksjoner på type virksomheter som kan etablere seg innenfor planområdet, 
samt restriksjoner på høyder og lignende. 

 
 
Svært sannsynlig: alvorlig konsekvens 
 NR 40 Område for idrett/lek: Innenfor planområdet er det i dag flere merkete løyper, blant 

annet en lysløype. Ved drift av flyplass med taksebaner, vil det være nødvendig å gjerde inn 
disse, av sikkerhetshensyn. Ved full utbygging av næringsparken, vil også det merkete 

																																																								
17 Kilde: Risikoanalyse av Forsvaret Eggemoen, Forsvarsbygg 
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løypenettet bli bygget ned. Ved intervjuer og møter er det kommentert at det er ikke løypenes 
plassering som er viktig, men tilgjengelighet og merking.  
 
Tiltak: Det er derfor anlagt en grøntsone langs Forsvarets eiendom, i en bredde på 50 meter, 
hvor det kan etableres ny lysløype. Denne vil både ha funksjon som en treningsløype, og som 
tilkomst til tilliggende friluftsområder. I tillegg er det avsatt plass for parkering til friluftslivet 
langs planområdet – under høyspentlinjen.   
 

3.5 Virksomhet og drift 

Sannsynlig: mindre alvorlig konsekvens 

 NR 57 Forurensning i grunnen: Det tilrettelegges for industrivirksomhet, samt økt aktivitet på 
flyplass. Det er pr dags dato ikke planlagt avvisning av fly og rullebane på Eggemoen.  Det 
kan være aktuelt med avvisning av fly. Det er ikke sannsynlig at det blir avvisning av 
rullebane. 

 
Tiltak: Ved etablering av eventuelle forurensende virksomheter, vil disse måtte forholde seg til 
føringer angitt i Forurensningsloven, og det må innhentes uttalelse fra 
forurensningsmyndighetene. Dette sikres i et annet lovverk enn Plan- og bygningsloven. 
Samtidig er det avsatt krav i reguleringsbestemmelsene, at det skal iverksettes tiltak som 
hindrer tilsig av forurensning til grunnvannet. Ut over dette, er det ikke satt krav til tiltak i 
planforslaget. Det samme gjelder for avvisning og avrenning av rullebanen. Ved eventuell 
avvisning av fly, vil de kjemikalier som blir brukt måtte føres til en lukket tank. I tillegg er det 
satt krav til bruk av kjemikalier som ikke regnes som særlig miljøskadende.  

 

Lite sannsynlig: svært alvorlig konsekvens 

 NR 62 Ulykker med farlig gods: Med tilrettelegging for et industriområde, samt som følge av 
drift av flyplass, må det påregnes noe frakt til/fra området med farlig gods. I tillegg har 
Forsvaret lagringsområde nært planområdet. 
 
Tiltak: Eksisterende og planlagt vegnett, vil ha god kapasitet og gode av- og påkjøringsforhold, 
samt siktforhold i kryss, for å minimere risiko. 
 

 NR 64 Ulykker i av- og påkjørsler: Med økt aktivitet, og påfølgende økt trafikk, vil også 
risikoen for ulykker øke.  
 
Tiltak: Eksisterende og planlagt vegnett, vil ha god kapasitet og gode av- og påkjøringsforhold, 
samt siktforhold i kryss, for å minimere risiko. 
 

 NR 65 Ulykker med gående- og syklende: Med økt aktivitet, og påfølgende økt trafikk, vil også 
risikoen for ulykker øke. 

 
Tiltak: Eksisterende og planlagt vegnett, vil ha god kapasitet og gode av- og påkjøringsforhold, 
samt siktforhold i kryss, for å minimere risiko. I tillegg er det avsatt plass internt på området, 
for å kunne etablere gang- og sykkelveg. 
 

 NR 66 Andre trafikkulykkespunkter: Økt aktivitet på flyplassen, fører til økt risiko for ulykker.  
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Tiltak: Drift av flyplass må følge gjeldende regelverk. I planforslaget etableres det nødvendige 
sikkerhetssoner i enden og på sidene av rullebane og taksebaner, samt at det er satt 
restriksjoner på høyde på bygninger og belysning av området. 

Sannsynlig: alvorlig konsevens 

 NR 56 Støv: Ved oppstart av drift av grusforekomsten øst og nord for planområdet, vil det 
kunne oppstå konflikt med drift av flyplass. Dette må utredes ved regulering av grustaket. 
 
Tiltak: Det er avsatt en vegetasjonsskjerm langs jernbanelinja, for å hindre noe spredning av 
støv fra grusforekomsten. I tillegg må det pålegges grustaket å utrede eventuelle konsekvenser 
for flyplassen og sensitiv teknologisk industri, før oppstart. 
 

 NR 48 Risikofylt industri: Nexco er i dag etablert innenfor planområdet. Kun lagring (?). Det 
kan påregnes at annen risikofylt industri ønsker å etablere seg her. Dette vil i så fall avhenge 
av aksept fra Forsvaret (?). 

3.6 Sabotasje og terrorhandlinger 

Lite sannsynlig: svært alvorlig konsekvens. 

 NR 67 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?: Eventuell sensitiv teknologi, og også 
selve flyplassen, kan være et terrormål. Dette vil kunne få en svært alvorlig konsekvens for 
andre virksomheter innenfor planområdet.  
 
Tiltak: Det tilrettelegges ikke for bolig innenfor planområdet. Det påregnes å gjerde inn 
flyplass og taksebaner, og også næringsparken på sikt.  

  

Sannsynlig: svært alvorlig konsekvens 

 NR 68 Er det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?: Forsvaret Eggemoen har regnet seg 
selv å være et potensielt terrormål, da eksempelvis bilbombe.  
 
Tiltak: Det legges en 100 meters hensynssone mellom Forsvaret og planområdet. I tillegg vil 
det ikke tillates avkjøringer for nær port/kontrollpunkt inn på Forsvarets eiendom.  
 

Oppsummering: Tiltaket vil få alvorlig konsekvenser for biologisk mangfold, da for de to 
lokalitetene som er funnet innenfor planområdet. Disse vil forsvinne som en følge av tiltaket. 

For andre forhold, er det vurdert at tiltaket vil få et akseptabelt risikonivå, sammenliknet med 
tilsvarende områder, etter gjennomføring av avbøtende tiltak som beskrevet over.  

 

9 SAMMENSTILLING OG KONKLUSJON 
Oppsummering: 

Oppsummeringen består av en individuell oppsummering av alle postene det er vurdert 
konsekvenser for, og følger med en sammenstilling av hvordan de for å gi den samlede vurderingen.   
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Konsekvenser for næringsliv og næringsutvikling, industri og kompetanse:  

Det er vurdert at en videreutvikling av næringsparken an ha et stort meget stort positivt omfang i 
forhold til den generelle næringsutviklingen og kompetansen i Ringeriksregionen. Dette er spesielt 
begrunnet med at planområdet legger til rette for teknologibasert industrivirksomhet og kontorer i 
en region som i dag har underskudd på attraktive arbeidsplasser. Her vil det etableres arbeidsplasser 
som vil kreve høy teknologisk kompetanse, men også arbeidsplasser for de mer tradisjonelle fagene. 
Potensialet tidligere omtalt som en styrke for Eggemoen, vil ytterligere forsterkes med en 
tilrettelegging som foreslått. 

Samlet er det vurdert at tiltaket har meget stor positiv konsekvens for næringsliv og 
næringsutvikling, industri og kompetanse. 

Konsekvenser for samferdsel og infrastruktur:  

 Tiltaket	vil	innebære	en	vesentlig	økning	av	trafikk,	men	over	et	langt	tidsperspektiv.	I	
tillegg	vil	tiltaket	medføre	behov	for	oppgradering	av	tekniske	anlegg	–	som	
vannforsyningsanlegg	og	avløpsanlegg.	Dette	er	et	behov	som	for	så	vidt	også	er	generelt	
i	Ringerike	i	dag.	En	samlet	vurdering	av	konsekvensen	av	tiltaket	er	vurdert	å	ha	et	
middels	negativt	omfang	–	forutsatt	plankrav	som	sikrer	utbedring	av	krysset	inn	til	
Eggemoen	før	angitt	ÅDT	for	dagens	kryss	overskrides.	

 	I	tillegg	forutsettes	det	også	at	tiltaket	bygges	over	lang	tid,	og	at	den	overordnede	
infrastrukturen	i	Ringerike	vil	være	utbedret,	som	vil	måtte	være	en	del	av	den	
kommunale	planleggingen.		

	
Samlet	er	det	vurdert	at	tiltaket	er	middels	negativt	for	samferdsel	og	infrastruktur.	

Konsekvenser for energi, miljø og klima:  

 En	videreutvikling	av	Eggemoen	anses	å	være	i	tråd	med	overordnete	planer	og	
retningslinjer,	og	man	ser	også	at	en	utvikling	på	Eggemoen	kan	være	med	å	minske	
presset	på	annet	verdifult	LNF‐areal.	Dette	med	bakgrunn	i	at	det	allerede	er	etablert	og	
tillatt	virksomheter	som	beslaglegger	området,	med	referanse	til	etablert	rullebane	og	
næringsbygg.		

 For	flyplass	regnes	det	at	en	næringspark	kan	bidra	til	at	det	blir	et	bedre	grunnlag	for	
videre	drift.	

 Vedrørende	støy	vil	tiltaket	medføre	en	samlet	økt	støybelastning	internt	på	området,	
men	ikke	i	særlig	grad	utenfor	planområdet.	Det	legges	ikke	til	rette	for	støyfølsomme	
virksomheter	innenfor	planområdet.		

 Tiltaket	vil	også	føre	til	noe	økt	luftforurensing	–	men	med	åpen	beliggenhet	og	god	
utlufting,	samt	bygg	med	tilstrekkelig	avstand	fra	vegnettet,	vil	ikke	dette	ha	særlig	
negativ	konsekvens.		

 I	forhold	til	forurensning	grunn,	vil	dokumentasjonskrav	gitt	i	gjeldende	krav	videreføres.		
	
Samlet	er	tiltaket	vurdert	å	ha	liten	negativ	konsekvens	hva	gjelder	energi,	miljø	og	klima.	

Konsekvenser for  nærmiljø:  

 Forholdet	til	Eggemoen	leir	er	så	å	si	uendret.	Økt	aktivitet	kan	gjøre	leiren	mer	attraktiv,	
men	samtidig	presiseres	det	at	leiren	på	sikt	vil	ligge	i	veien	for	en	ønsket	utvikling	av	
næringspark.	Det	er	vurdert	at	foreslått	utvikling	er	lite	negativt	(‐)	for	leiren.		
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 For	Forsvaret	kan	en	etablering	på	Eggemoen	gi	et	økt	trusselbilde.	Det	har	ført	til	at	det	
legges	restriksjoner	på	arealene	nærmest	grensen	mot	Forsvaret.	Det	er	vurdert	at	
utviklingen	har	en	liten	negativ	(‐)	konsekvens	for	Forsvaret.	Ved	en	eventuell	etablering	
av	forsvarsvirksomhet	på	arealene	nærmest	eiendomsgrensen,	kan	dette	gi	en	positiv	
effekt.	

 Tilkomst	for	tilliggende	friluftsområder	kan	ivartas	gjennom	en	grøntkorridor	på	
Forsvarets	side	av	eiendomsgrensen.	Dette	forutsetter	en	privatrettslig	avtale	mellom	
kommunen	og	Forsvaret,	da	Forsvaret	ikke	ønsker	dette	regulert	inn	som	et	eget	formål.	
Det	forutsettes	at	nevnte	avtale	utarbeides	parallelt	med	denne	planprosessen.	Dette	
arealet	vil	bære	mer	preg	av	en	trasé	enn	et	fullverdig	løypenett.	Det	tilrettelegges	også	
for	parkering	for	friluftslivet	innenfor	planområdet.	En	fjerning	av	lysløype	og	løypenett	
innenfor	planområdet,	vil	sannsynligvis	føre	til	noe	økt	press/aktivitet	på	andre	
friluftsområder.	Tiltaket	er	derfor	vurdert	å	være	lite	negativt	(‐)	for	tilliggende	
friluftsområder.	

	
En	samlet	vurdering	av	tiltakets	konsekvens	for	nærmiljøet	er	derfor	vurdert	å	være	lite	
negativt	(‐).	
	
Konsekvenser	for	friluftsliv	og	idrett:	Dersom	alle	aktørene	på	Eggemoen	får	utvikle	sine	
eiendommer,	vil	regionen	kunne	bli	tilført	et	betydelig	antall	nye	arbeidsplasser.	Dette	vil	
ramme	det	friluftslivet	som	i	dag	foregår	på	Eggemoen.	Ny	trasé	for	E16,	samt	utvikling	hos	
Røysi,	Tronrud	og	Forsvaret,	vil	trolig	medføre	at	den	aktiviteten	som	foregår	på	Eggemoen	i	
dag,	naturlig	vil	trekke	lenger	inn	mot	nord,	på	den	andre	siden	av	jernbanen.	Dagens	
løypenett	vil	i	stor	grad	forsvinne,	og	utforming	og	drift	av	ny	næringspark	og	flyplass	vil	mest	
sannsynlig	medføre	inngjerding	av	hele	eller	deler	av	planområdet.	I	tillegg	vil	området	få	en	
økt	støybelastning,	både	som	følge	av	trafikkstøy	og	flystøy.		Tilkomst	til	tilliggende	
friluftsområder	søkes	løst	ved	etablering	av	en	grøntkorridor	på	Forsvarets	side	av	
eiendomsgrensen,	noe	som	krever	en	privatrettslig	avtale	mellom	Forsvaret	og	kommunen.	I	
tillegg	skal	det	tilrettelegges	for	parkeringsplasser	for	friluftslivet.		
	
Planforslaget	er	vurdert	å	ha	et	stort	negativt	konsekvens	(‐‐‐)	dersom	avbøtende	tiltak	ikke	
gjennomføres.	Etter	gjennomføring	av	avbøtende	tiltak,	er	planforslaget	vurdert	å	ha	en	
middels	negativ	konsekvens	(‐‐)	for	friluftslivet.		
	
Konsekvenser	for	naturmangfold:		
 Landskapsbilde:	Tiltaket	vil	medføre	en	nedbygging	av	området.	Ved	bevaring	av	

vegetasjon	i	randsonen	av	området,	vil	fjernvirkningen	dempes,	og	tiltaket	vil	i	hovedsak	
få	konsekvens	for	nærvirkningen.	Det	må	allikevel	presiseres	at	tiltaket	vil	synes	godt	fra	
Åsbygda.	Omfanger	er	således	vurdert	å	være	ubetydelig	(0)	i	forhold	til	fjernvirkning,	
(stort	lokalt).	

 Geologisk	mangfold:	Dødisgropa	forutsettes	bevart,	som	et	interessant	landskapselement	
og	geologisk	spor.	Potensiale	for	bruk	av	stedlige	masser	ved	eventuell	bearbeidelse	av	
terrenget,	anses	som	stort.	Tiltaket	er	vurdert	å	være	ubetydelig	(0)	i	forhold	til	geologisk	
mangfold.	

 Biologisk	mangfold:	Ved	en	økt	aktivitet	innenfor	planområdet,	og	etablering	av	
taksebanen	som	planlagt,	er	sannsynligheten	for	å	kunne	bevare	lokalitet	1	og	4	over	tid	
liten.	Dette	henger	sammen	med	at	lokalitet	1	eksempelvis	må	ligge	så	å	si	uberørt,	hvis	
den	skal	kunne	bestå,	og	dette	synes	lite	forenlig	med	en	stor	næringspark	tilknyttet	
flyplass.	Lokalitet	4	kan	bestå,	forutsatt	begrenset	skjøtsel.	I	og	med	at	arealet	ligger	
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innenfor	sikkerhetssonen	til	rullebanen,	må	det	påregnes	jevnlig	skjøtsel	av	vegetasjonen	
her,	og	lokaliteten	vil	derfor	mest	sannsynlig	ikke	kunne	bestå.		Tiltaket	er	vurdert	å	ha	et	
stort	negativt	omfang	(‐‐‐)	for	biologisk	mangfold.		
	

Samlet	er	det	vurdert	at	tiltaket	har	en	middels	negativ	konsekvens	(‐‐)	for	naturmangfold.	
	
Konsekvenser	for	kulturminner	og	kulturmiljø:	I	forhold	til	funn	av	mulig	fangstgrop	ID95151,	
anses	det	at	tiltaket	har	ubetydelig	omfang,	da	området	ikke	berøres.	Tiltaket	er	vurdert	å	ha	
et	lite	negativt	omfang	i	forhold	til	Eggemoen	leir,	først	og	fremst	som	følge	av	nedbygging	av	
tilliggende	arealer.		
	
Samlet	er	tiltaket	vurdert	å	ha	liten	negativ	(‐)	konsekvens	for	kulturminner	og	kulturmiljø.	
	
Konsekvenser	for	naturressurser:		
 Arealet	nyttes	ikke	til	skogsbruk,	og	større	arealer	er	allerede	avsatt	til	utbyggingsformål.	

Tilkomst	til	tilliggende	skogsarealer	sikres	i	plan.	Tiltaket	er	derfor	regnet	å	ha	et	
tilnærmet	ubetydelig	(0)	omfang	i	forhold	til	skogsbruk.	

 Tiltaket	har	i	utgangspunktet	ingen	konsekvens	for	grusforekomsten.	Hva	en	eventuell	
utvikling	av	grusforekomsten	vil	bety	for	virksomhetene	innenfor	planområdet,	vil	måtte	
utredes	i	en	fremtidig	plansak	for	denne.	Tiltaket	er	regnet	å	ha	ubetydelig	omfang	i	
forhold	til	grusforekomsten.	

 Tidligere	drikkevannskilde	har	ikke	lenger	status	som	dette.	Denne	kilden	vil	mest	
sannsynlig	kunne	nyttes	til	industrivann.	Omfang	av	tiltaket	er	derfor	vurdert	å	være	
ubetydelig	(0)	i	forhold	til	denne.		

Samlet vurdering 

En videreutvikling/utvidelse av areal avsatt til næringspark på Eggemoen vil ha negativ betydning 
for flere forhold, da spesielt for de to lokalitetene i forhold til biologisk mangfold som fortsatt er 
intakte på Eggemoen, og i forhold til friluftslivet som i dag foregår innenfor planområdet. (Lysløype 
og markert løypenett). Allikevel er det vurdert at verdien av et næringsområde som foreslått er så 
stor for regionen og videre vekst på Ringerike, og den er også vurdert som helt nødvendig for 
ønsket utvikling i Ringerike. I og med at det allerede er lagt til rette for etablering av flyplass og 
næringsarealer på en del av området, ligger det en aksept for at området kan utvikle seg som 
foreslått. Det finnes svært mange gode alternativer for friluftsliv og idrett ellers i regionen, og det er 
også stor sannsynlighet for tilsvarende funn i forhold til biologisk mangfold, da naturtypen regnes å 
være særs utbredt på østlandet – og kanskje i Ringerike spesielt 18. Til sammenlikning finnes det 
ingen tilsvarende områder, med nærhet til Flyplass og overordnet vegnett, i regionen.  

En utvikling av næringsparken vil være positivt for regionen med bakgrunn i at den vil kunnne 
tilføre befolkningsvekst, kompetanserettede arbeidsplasser og generell vekst. Disse konsekvensene 
er vurdert å veie tyngre enn tap av areal til friluftsliv sett i en lokal og regional sammenheng.  

Med bakgrunn i konsekvensutredningen og den ovenstående vurderingen, er det derfor gjort en 
vekting av hvilke forhold det her anbefales at man skal prioritere høyest, og hvilke hensyn man 
bevisst velger bort. Det er derfor konkludert med at planforslaget kan anbefales, til tross for 
konsekvenser for særlig friluftsliv og biologisk mangfold, forutsatt at foreslåtte avbøtende tiltak 
gjennomføres.  

																																																								
18 Ref. Vedlegg V10_Faktaark Sandfuruskog, utarbeidet av Egil Bendiksen og U. Jansson. 
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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 

Næringsliv og 
næringsutvikling, industri og 
kompetanse 

Stor verdi Stort positivt 
omfang 
(++++) 

Meget stor 
positivt 
(++++) 

Samferdsel og infrastruktur Middels verdi Middels 
negativt 
omfang (--) 

Middels 
negativ (--) 

Energi, miljø og klima Middels verdi Lite negativt 
omfang (-) 

Lite negativ  
(-) 

Nærmiljø Middels verdi Lite negativt 
omfang (-) 

Lite negativt 
(-) 

Friluftsliv og idrett Middels verdi Middels 
negativt 
omfang (--) 

Middels 
negativt (--) 

Naturmangfold Middels verdi Stort negativt 
omfang (---) 

Middels 
negativt (--) 

Kulturminner og kulturmiljø Stor verdi Lite negativt 
omfang (-) 

Lite negativ  
(-) 

Naturressurser Middels verdi Ubetydelig 
omfang (0) 

Ubetydelig 
konsekvens 
(0) 

 
 

10 AVBØTENDE TILTAK 
Det er gjort mange avbøtende tiltak, de som omhandler temaene som veide tyngst i 
konsekvensutredningen er nevnt under.  

Næringsliv og næringsutvikling, industri og kompetanse: Det tilrettelegges ikke for handel, ut over 
det som er relatert til produksjon innenfor planområdet. Dette er sikret gjennom bestemmelser. Det 
kan ikke tilrettelegges for ordinær hotell/restaurant-virskomhet, kun virksomheter som er knyttet til 
driften av næringsparken.  

Samferdsel og infrastruktur: Det stilles dokumentasjonskrav til tiltak ved byggesak i forhold til å 
redegjøre for forventet trafikkgenerering. Dette avklares/avstemmes med tillatt ÅDT for dagens 
kryss. Før ÅDT for dagens kryss overskrides, må det utredes og planlegges for nytt kryss inn til 
Eggemoen. Dette er sikret i rekkefølgebestemmelser. Beregnet ÅDT knyttes opp mot foreslått 
turgenerering angitt i bestemmelsene, i tillegg stilles det krav til telling av trafikk for å avstemme 
anslått trafikk med det faktiske trafikkbildet før igangsetting av hvert tiltak innenfor planområdet. 
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Det skal redegjøres for håndtering av overvann ved søknad om tiltak, og det forutsettes at 
håndtering av overvann skal skje på egen grunn, uten tilkobling til det kommunale ledningsnettet. 

Det foreslås også rekkefølgekrav for utbygging av øvrig infrastruktur – dette er ikke endelig avklart 
og må utformes i samråd med Ringerike kommune. 

Energi, miljø og klima: Krav til dokumentasjon for å forhindre forurensning av grunnen videreføres 
i forslag til plan.  

Nærmiljø: Det foreslås et forholdsvis bredt utvalg av formål for området Eggemoen leir, for å 
tilrettelegge for mulige leietakere på en best mulig måte. Det legges en hensynssone mot Forsvarets 
eiendom, i tillegg til restriksjoner på byggehøyder etc, i samråd med Forsvaret. For friluftslivet 
søkes det etablert trasé frem til tilliggende friluftsområder samt parkeringsplasser. 

Friluftsliv og idrett: 

 Etablering	av	grønn	korridor	langs	eiendomsgrensen	inne	på	Forsvarets	eiendom,	som	
sikrer	tilkomst	til	tilliggende	friluftsområder	(fordrer	avtale	med	Forsvaret,	en	prosess	
som	forutsettes	går	parallelt	med	dette	planforslaget).	Tiltaket	kan	kreve	en	
utbyggingsavtale	der	Ola	Tronrud	AS	kan	vurdere	å	ta	på	seg	deler	av	kostnadene	for	
etablering	av	løypenett	i	denne	korridoren.	(50	m	bred)	

 Det	avsettes	10	m	med	grøntareal	langs	veien	”Eggemoen”	og	planområdet.	Denne	er	
avsatt	løyper	som	kan	knytte	seg	opp	mot	den	ovenfor	nevnte	grøntkorridoren.	

 Det	er	foreslått	å	etablere	parkering	”i	det	grønne”	for	friluftslivet	under	høyspentlinjen	
langs	veien	”Eggemoen”.		

 På	arealer	som	berøres	av	sikkerhetssone	sør	for	rullebanen,	kan	man	avsette	et	
grøntareal	som	tilsås.	

	
Naturmangfold:	Det	er	i	reguleringsbestemmelsene	satt	krav	til	at	hver	tomt	innenfor	
”internvegen”	skal	opparbeides	med	10%	grøntarealer,	og	at	det	skal	tilstrebes	at	dette	er	
eksisterende	vegetasjon.	Arealer	langs	rullebane	og	taksebane	omfattes	naturlig	nok	ikke	av	
dette	på	grunn	av	sikkerhetssoner	etc.	I	tillegg	forutsettes	det	å	merke	verdifull	vegetasjon	i	
randsonen	som	ikke	berøres	av	infrastrukturtiltak,	for	å	sikre	trær	i	anleggsperioden.	
Dødisgropa	beholdes	som	et	visuelt	element	i	område,	og	reguleres	til	grønnstruktur.		
	
Kulturminner	og	kulturmiljø:	Det	er	lagt	en	hensynssone	bevaring	på	eksisterende	leir	
tilknyttet	bestemmelser	som	sier	noe	om	etablering	av	nye	bygninger	innenfor	leiren	og	
forholdet	til	de	fredete	bygningene.	Det	fredete	bygningene	er	markert	på	plankartet.	

Litteratur og kilder 
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Statens vegvesen : ”Vegvalg – nasjonal verneplan” (2000) 

Analyser/utredninger som følger planforslaget. 
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1. Sammendrag 

Dette dokumentet er en felles beskrivelse av utvalgte temaer for to av planene som er under 
arbeid på Eggemoen. Beskrivelsen er laget med grunnlag i planprogram for 
områdereguleringene som påviste behov for å se enkelte hensyn i en større sammenheng ut 
over avgrensningen til de enkelte planene. Ringerike kommune har hatt ansvaret for 
samordning av hensynene. Beskrivelsen tar derfor for seg Eggemoen som helhet, samt 
forholdet til andre aktuelle planer og prosjekter. 
 
Temaene planprogrammet utpekte som nødvendige å utrede for et større område er følgende: 

• Friluftsliv og idrett 
• Naturmangfold 
• Samferdsel og infrastruktur, herunder spesielt: 

o Interne veier og atkomstveier 
o Øvrig teknisk infrastruktur 
o Gang-/sykkelmuligheter mot Hønefoss og Jevnaker 

 
Underveis i beskrivelsen vises det til uliketemakart. Disse følger vedlagt og viser status for de 
utredningstemaene.  
 
2. Bakgrunn 
2.1 To områdereguleringer  
Det er to større områdereguleringer for Eggemoen under arbeid:  

• 367 Eggemoen Aviation & Technology Park. 

• 375 Næring-industri på Eggemoen. 

2.2 Krav om konsekvensutredning 
Planene som er under arbeid for Eggemoen er omfattende, og ikke i tråd med gjeldende 
kommuneplan. På bakgrunn av dette er det krav om planprogram og konsekvensutredning 
(KU), jf. forskrift om konsekvensutredninger. Områdereguleringene innebærer i praksis en 
endring av kommuneplanen. Dette må tas med i revisjon av kommuneplanen i 2015.  
 
Iht. fastsatte planprogram for disse planene skal utvalgte temaer utredes for et større 
influensområde:  

• Friluftsliv og idrett 

• Naturmangfold 

• Samferdsel og infrastruktur, herunder spesielt:  
o Interne veier og atkomstveier.  
o Øvrig teknisk infrastruktur.  
o Gang-/sykkelmuligheter mot Hønefoss og Jevnaker.  

Bakgrunnen for krav om felles utredninger er å se på konsekvensene av planene for Eggemoen 
som helhet.  
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3. Plantype og planprosess 

3.1 Plantype 
Planene fremmes som områdereguleringer, som er en type reguleringsplan etter plan- og 
bygningsloven § 12-2. Dette er i utgangspunktet en kommunal plantype, men det er anledning 
til å overlate helt eller delvis det planfaglige arbeidet til private aktører. Det er slik det er gjort 
i dette tilfellet. Kommunen har ikke anledning til å ta saksbehandlingsgebyr for privat 
utarbeidet forslag til områderegulering. 
 
3.2 Planprosess 
Kommunen bestemmer rammene for arbeidet, og planprosessen er fastlagt i planprogram for 
de enkelte planene.  
 
Plan 367 Eggemoen Aviation & 

Technology Park  
375 Næring-industri på 
Eggemoen  

Største grunneier  
Konsulent 

Ola Tronrud AS  
Halvorsen & Reine AS 

Oddvar Røysi  
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 
og Cowi AS 

Forhåndshøring før 
oppstart  

 
26.08.2011-19.09.2011 

 

Oppstart av 
planarbeidet 

Formannskapet 17.01.2012 
Frist for innspill 05.03.2012 

Formannskapet 26.06.2012 
Frist for innspill 28.08.2012 

Fastsetting av 
planprogram 

Formannskapet 21.08.2012 Formannskapet 04.12.2012 

Innsendelse av plan 
med KU 

2014 2014 

1.gangsbehandling November 2014  

Høring og  
offentlig ettersyn 

Minimum 6 uker Minimum 6 uker 

Åpent møte I høringsperioden 

Sluttbehandling   

Tabellen viser planprosessen for de to planene. Kursiv er ikke gjennomført.  
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3.2 Møter 
 
Diverse møter 
Underveis i prosessen har det vært flere møter med grunneiere på Eggemoen, Statens 
vegvesen og Forsvaret.  
 
Grunneiermøte 31.10.11 
Intensjonen med møtet var å samle grunneierne for å drøfte den videre utviklinga på 
Eggemoen. I møtet fikk grunneierne anledning til å si litt om sine tanker og ideer om framtidig 
bruk av arealer. Aktuelle planredskaper og mulig prosess ble diskutert. Konklusjonene etter 
møtet ble at det for planene som startes opp på Eggemoen stilles krav om at utvalgte temaer 
utredes for et større influensområde.  

 
Idrett og friluftsliv 23.02.12  
Møte med idretts- og friluftsforeninger som bruker Eggemoen til sine aktiviteter. Grunneiere 
på Eggemoen ble også invitert. Planene på Eggemoen ble presentert, og planprosess og 
muligheter for medvirkning ble gjennomgått. Foreningene fikk mulighet til å komme med 
innspill, og tegna inn på kart hvilke områder som var viktige for dem. Foreningene som var 
representert var Nulløpet, Ringerike idrettsråd, Buttentjern jaktskytesenter, Vågård vel, 
Fossekallen I.L., Ringerike O – lag, Hønefoss og omegn brukshundklubb og Norske 
redningshunder – Ringerike og Modum lag. Innspillene fra møtet er sammen med skriftlige 
innspill brukt som en del av utredninga av idrett og friluftsliv. 
 

 
Kart som viser bruk av Eggemoen, utarbeida på møte 23.02.12.  
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4. Planstatus  

 4.1 Kommuneplan 

Eggemoen er i gjeldende kommuneplan avsatt til følgende formål:  
- Landbruks- natur- og friluftsformål (LNF) 
- Erverv 
- Annet byggeområde 
- Flyplass 
- Offentlig bygning 

 
I tillegg til de ordinære arealformålene viser kommuneplanen følgende:  

- Et større område er båndlagt for forsvaret. Forsvaret har opphevet klausuleringen for 
deler av området, og dette skal endres ved revisjon av kommuneplanen i 2015.  

- Vurderingsområde for framtidig masseuttak.  
- Aktuell korridor for forkortelse av E16 mellom Nymoen og Eggemoen.  
- Innflygningsflate for Eggemoen flyplass.  

 

Kartutsnitt: Gjeldende kommuneplan, vedtatt 30.08.2007. 
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4.2 Reguleringsplaner 

Tabellen nedenfor viser hvilke reguleringsplaner som gjelder for Eggemoen. 
Planavgrensninger er vist på kartutsnittet nedenfor.  
 
Nr Navn Vedtatt 

229 Ringerike Skyte-øvingsfelt 29.09.94 
208 Eggemoen Nærøvingsområde 28.02.91 
272-03 Eggemoen Industri Flyplass 20.06.07 
209 Trollmyra avfallsplass 26.05.96 
238 NAF Eggemoen 23.05.96 

 

 

Kartutsnitt: Avgrensning for gjeldende reguleringsplaner.  
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4.3 Planer under arbeid 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over planer/prosjekter som er under arbeid i området.  
 

Navn Type Status 

367 Eggemoen Aviation & 
Technology Park 

Områderegulering  
 
Under arbeid,  
planprogram fastsatt 
 

375 Næring-industri på 
Eggemoen 

 

Områderegulering med krav 
om detaljregulering 

Forsvaret 
 

 
 
Innspill til kommuneplan  

 
 
Behandles i revisjon av 
kommuneplan 2015 

Tornberg skog, næringsområde 
 
Grusforekomst,  
innspill fra Sven Brun 
Ny atkomst til Eggemoen 
 
Forkortelse av E16  
Nymoen-Eggemoen 

Plantype uavklart,  
trolig kommunedelplan.  

Planarbeid skal startes opp 

Eggemoen-Olum Detaljregulering  Under arbeid,  
neste er utlegging til 
offentlig ettersyn.  

Planskilt kryss ved Eggemoen Kan bli rekkefølgekrav i 
områdereguleringer.  
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5. Beskrivelse av planområdet 
 
5.1 Beliggenhet  
Eggemoen ligger i Ringerike kommune, 
like nordøst for Hønefoss, ikke langt fra 
grensa mot Jevnaker kommune og Oppland 
fylke. Planområdet ligger like ved E16.  
 
I tilknytning til Eggemoen flyplass er det 
etablert virksomheter som Tronrud 
Engineering, Norsk Titanium og Topflight. 
På deler av planområdet står et tidligere 
forsvarsanlegg, Eggemoen leir.  
 
Eggemoen er en av flere moer i Ringerike. 
Den ligger som et markert platå i området, 
og faller bratt ned mot sør og Hønefoss, og 
mot sørøst og Randselva . Området grenser 
ellers nordøst mot Jevnaker, sørvest mot 
Nærstadmarka/Hensmoen og nordvest mot 
Eggemoen og Vågårdsåsen. 
Området består av en typisk furumo, hvor 
store deler av området er ryddet for vegetasjon på grunn av eksisterende rullebane, og ved 
eksisterende bygg. Det er ei etablert lysløype, og flere merka stier i området.  
 
5.1 Eiendomsforhold 
Kartet nedenfor viser eiendomsforholdene på Eggemoen.  

 
 



 9

6. Beskrivelse av planforslagene 

6.1 Hensikten med planforslagene 
Næring-industri på Eggemoen (Røysi):  
Hensikten er å tilrettelegge for nærings- og industriformål som sikrer tilgjengelige arealer for 
industriretta næringsutvikling i kommunen.  

 
Eggemoen Aviation & Technology Park (Tronrud): 
Hensikten med planen er å legge til rette for utviklingen av en næringspark tilrettelagt for 
virksomheter med flyplassrelatert behov og teknologibaserte kunnskapsbedrifter og 
produksjonsbedrifter. Dette innebærer også å legge til rette for kontorbygg og eventuelle andre 
formål som naturlig kan knytte seg opp mot det ovenstående.  
 
Planene har et langt tidsperspektiv, som blant annet avhenger av markedet. Det vil trolig ta 
flere tiår før planområdet er fullt utbygd. 
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7. Konsekvenser 

7.1 Friluftsliv og idrett (se temakart) 
Beskrivelse 

• Eggemoen er et populært område som er mye brukt både sommer og vinter, av flere 
ulike grupper. Først og fremst uorganisert aktivitet, men det avholdes noen større 
arrangementer hvert år. Det er merka stier og veier som er mest brukt..  

• Aktiviteter er trening, friluftsliv, orientering, sykling, hundetrening, rekreasjon, sopp- 
og bærplukking. Området er spesielt mye brukt til jogging i sommerhalvåret. 

• Lysløypa brukes til ski vinterstid, og jogg-/gåløype sommerstid. Lysløypa kobler seg 
på løypenettet videre innover Eggemoen og til Jevnaker. 

• Det er tilrettelagt for parkering, og dette gjør Eggemoen lett tilgjengelig. 
• Det er også oppmerkede løyper med nøyaktig angitt lengde samt merking av 

tilbakelagt distanse underveis. Dette gjør at mange foretrekker Eggemoen framfor 
tilsvarende områder uten slik merking. 
 

Konsekvens 
• Utvikling i tråd med planforslagene vil være negativt for friluftslivet på Eggemoen. 

Eggemoens verdi som friluftsområde vil bli svekka, først og fremst gjennom 
arealbeslag men også at områdene rundt vil bli påvirka av støy og aktivitet fra 
virksomheter. Økt aktivitet vil føre til økt støybelastning. Inngjerding av 
næringsområdene vil påvirke tilgjengelighet til grøntområder. Framtidig utbygging 
nordøst for flystripa vil komme i konflikt med traseen for dagens lysløype. 
Framtidig utbygging av Eggemoen vil kunne føre til konflikter med koblinger mot 
tilliggende friluftsområder.  

• Det finnes mange gode alternativer til idrett og friluftsliv ellers i regionen. Flytting av 
funksjoner som gjør Eggemoen attraktiv, lysløype, merking av stier og tilrettelegging 
for parkering vil imidlertid medføre terrenginngrep, utløse investeringsbehov og vil 
sannsynligvis også gi bindinger for områdene de blir lagt på ved at bruken som tur og 
treningsområde i større grad stadfestes. 

• Ved utvikling i tråd med Ola Tronrud AS sitt ønske vil friluftslivet måtte vike innenfor 
dette planområdet. Næringsutvikling, flyplass og friluftsliv er ikke forenlig sammen på 
dette område, blant annet pga. plassering av taksebaner, rullebaner med 
sikkerhetssoner og behov for inngjerding.  

• Så lenge næringsutviklinga ikke kommer i konflikt med friluftslivet, vil tilbudet bestå. 
Det kan være mulig at Ola Tronrud AS velger å midlertidig flytte løypenettet innenfor 
egen eiendom. Ola Tronrud AS ønsker ikke noe krav om dette i planen.  

• Det skal etableres en korridor på 50 m mellom Ola Tronrud AS sitt område og 
Forsvaret. Her skal det kunne opprettes turvei og skiløype. Forsvaret ønsker ikke at 
dette reguleres, men er villig til å inngå en avtale med Ringerike kommune om dette. 
Ola Tronrud AS har satt av et belte på ca. 10 m langs veien "Eggemoen". Dette er gjort 
i tilfelle tilkoblingsdelen av skiløypen må legges ned, men ”Tronrudrunden” foreløpig 
består. Da kan dette beltet brukes som tilkobling mellom ”Tronrudrunden” og den 
løypa som etableres i grøntbeltet mot Forsvaret.  

• Plassering av gjerder: En flyplass i drift med tilhørende taksebaner krever 
sikringstiltak, og det vil være nødvendig å gjerde inn deler av området. Ved etablering 
av taksebane mot vest vil det i praksis bety at hele planområdet til Ola Tronrud AS kan 
bli inngjerdet og utilgjengelig for ferdsel. 
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• Røysi foreslår grøntdrag på ca. 50 meter mellom hvert utbyggingsområde, samt å 
tilrettelegge for stiforbindelser, som en naturlig forlengelse av eksisterende stier øst for 
planområdet. Langs ravineskråningen er det bevart store arealer til grønt, for å unngå 
silhuettvirkninger og sikre avstand til E16.  

• Utbygging av E16 kan gjøre at deler av de sørlige områdene av Eggemoen blir sterkt 
berørt i form av støy.  
 
 

Temakart Friluftsliv 
Vedlagte temakart viser joggrunder, stier, inngjerding, samt områder som er mye brukt av O-
laget og hundeklubbene. I tillegg er støy fra en eventuell ny forkortelse av E16 mellom 
Nymoen og Eggemoen vist, for en av de traseene som ligger i gjeldende kommuneplan.   
 
Temakart Støy 
Vedlagte temakart viser beregnet støybelastning fra flyplass og mulig trase for E16. 
 
7.2 Naturmangfold og kulturminner (se temakart) 
Bekrivelse 

• Eggemoen består av store områder med skog med høy bonitet.  
• Det er registrert flere artsforekomster på Eggemoen, også sårbare eller nær truet. Dette 

dreier seg i hovedsak om sopp og om noe fugl.  
• Eggemoen ligger på et høydeplatå, og er synlig fra vest i retning Hønefoss og fra 

Åsbygda/Haug. Landskapet på Eggemoen er et typisk platå og fremstår som 
forholdsvis ensarta med mange furuer med nærmest identisk høyde over et stort 
område. Flystripa er dominerende i landskapet. Store åpne områder med både gress, 
grus sand og asfalt dominerer i området rundt flyplassen. En dødisgrop ligger midt på 
området for planen for Ola Tronrud AS sitt område. Denne er ca 20 m dyp, og dekket 
av vegetasjon.  

• Eggemoen ligger i dag skjerma mot E16 ved hjelp av en klar grønnstruktursom følger 
vegtraseen. Eggemoen er en del av et større skogsområde som strekker seg fra 
Ringerike til Jevnaker.  

• Eggemoen er en av Norges største sand- og grusforekomster, og deler av forekomsten 
er klassifisert som nasjonalt viktig. Eggemoen er en breelvavsetting, og berggrunnen er 
registrert som areal av glimmerskifer, glimmergneis, metasandstein og amfibolitt. Det 
er ikke fjell i dagen, og terrenget er flatt uten store variasjoner. Området er enkelt å 
bearbeida og legge til rette for ny bebyggelse. 

• Grunnvannsressursen på Eggemoen er kartlagt. Ut fra resultatene fra de utførte 
hydrologiske undersøkelsene vil ikke grunnvannmagasinet på Eggemoen kunne 
utgjøre en reservevannkilde til dagens hovedvannforsyning i kommunen.  

• Det er registrert to automatisk fredede kulturminner innenfor Oddvar Røysi sitt 
planområde. Dette er ivaretatt i planforslaget.  Eggemoen Leir er forskriftsfredet 
gjennom Landsvernplan for forsvaret, da det er ansett som et viktig eksempel på 
forsvarsanlegg.  

• En av de gjenværende trekkrutene for vilt mellom Randsfjorden og Tyrifjorden går fra 
Mosmoen på Jevnaker over Randselva og krysser nåværende E16 nord for flystripa på 
Eggemoen. Det er av stor betydning for framtida at dette vilttrekket ikke blir blokkert. 
E16 på Eggemoen har hatt stor hyppighet av viltpåkjørsler, spesielt hjortevilt. De siste 
åra har hyppigheten vært lavere. Dette kan skyldes at elgstammen har blitt redusert, 
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samt at det har vært gjennomført vinterforing lenger vest på Eggemoen for å få viltet 
bort fra E16. Viltnemnda i Ringerike anbefaler at det settes opp viltgjerde på 
strekningen fra Tronrud Engineering og fram til Randselva, med mulighet for 
viltovergang/undergang.  
 

Konsekvens 
• Utbygging på Eggemoen vil påvirke artsforekomster i negativ retning. Utbygging vil 

medføre at en del vegetasjon forsvinner helt, og områder bygges ned. Naturmiljøet blir 
først og fremst berørt gjennom arealforbruk. Konsekvensen er at lokalt 
eksistensgrunnlag for en del naturmangfold blir borte, men det finnes tilgrensende 
områder hvor livsbetingelsene for stedlige arter vil være opprettholdt. Økt 
grunnvannstand og hogst av furutrær vil medføre endra vegetasjonsarter i form av mer 
løvtrær og busker. Endring av vegetasjonstyper vil gi en endra karakter for Eggemoen.  

• Utvikling av Eggemoen vil føre til et stort inngrep i dagens grønnstruktur, og endre 
Eggemoens framtoning. Planforslagene er store og vil kunne oppleves svært 
dominerende i området. I Oddvar Røysi sitt område er det foreslått å trekke 
byggeområdene tilbake fra ravineskråningen av hensyn til silhuettvirkninger og 
avstand til evt. E16 Nymoen-Eggemoen. Denne forbindelsen vil kunne påvirke 
landskapsbildet betraktelig.  

• Utbygging i området vil bli godt synlig fra E16 og vegen som går innover Eggemoen. 
Grønnstrukturen langs E16 vil kunne beholdes, og fortsette å utgjøre en skjerming. 

 
Temakart 
Vedlagte temakart viser:  

• Vilttrekk.  
• Arkeologisk registrerte kulturminner samt freda bygninger i Eggemoen leir.  
• Grusforekomst med NGUs verdiklassifisering.  
• Naturtypelokaliteter og viltområde.  

 
7.3 Samferdsel og infrastruktur (se temakart) 

Veger (kjøreveg og g/s) 
• Eggemoen har atkomst fra E16 via kryss med venstresvingfelt. Det er i dag forholdsvis 

få virksomheter på Eggemoen, og trafikksituasjonen er oversiktlig.  
• Det er i gjeldende reguleringsplan for flyplassen satt rekkefølgekrav om at det må 

etableres nytt kryss når ÅDT for planområdet overstiger 1500. ÅDT på E16 er 8400 
biler/døgn, hvorav 11 % er tunge kjøretøy (Norsk Vegdatabank). Anslått trafikk som 
benytter adkomstveien fra E16 til/nær planområdet i dag er 160 biler i makstimen. 
Fartsgrensen på E16 er 70 km/t vest for ovennevnte kryss og 80 km/t øst for krysset. 

• Dagens kryss har beregna kapasitet til ca ÅDT 3.700 biler/døgn. Et eventuelt framtidig 
toplanskryss er beregna til å ha kapasitet til ÅDT 12.440 biler/døgn.   

• Fra avkjørsel E16 og innover mot Forsvaret sin eiendom, er veien kommunal. Denne 
er opparbeidet med gangvei. Veien som leder inn mot Tronrud Engineering AS og de 
andre virksomhetene langs rullebanen er privat.  

• Videre utvikling av Eggemoen med flere arbeidsplasser vil medføre økt trafikk.  
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Gang og sykkel 

• Det er ikke tilrettelagt for gang- og sykkelvei langs E16. Det er adkomst for 
fotgjengere fra etablerte busslommer og frem til kommunal vei inne på planområdet. 
Det er ikke tilrettelagt for kryssing for fotgjengere i tilknytning til bussholdeplass.  

• Langs den kommunale veien er det etablert gangvei.  
• Fra Hønefoss er det fortau/gang- og sykkelvei på østre side av E16 til Nærstad. 

Avstanden Nærstad – Eggemoen er ca. 2,3 km langs E16. For dagens situasjon 
benyttes Vågård eller Viul i tillegg til Nærstadmarka og E16 for syklende til 
Eggemoen. 

• Fra Jevnaker er det fortau/gang- sykkelvei til Bergermoen. Avstanden fra Bergermoen 
til Eggemoen er ca 4 km langs E16. Alternativet til å gå/sykle langs E16, hvor det ikke 
er gang- sykkelvei, er å benytte skogsveier og stier parallelt med E16 på deler av 
strekningen. For dagens situasjon vil de fleste som sykler fra Jevnaker til Hønefoss, 
som et alternativ til å sykle langs E16, sykle gjennom skogen til Hensmoen/Nymoen 
og videre til Hønefoss eller via Viul og Hvalsmoen.  

• Internt vegsystem skal utformes med plass til gang- og sykkelveg. Med en større 
utvikling på Eggemoen og en økt satsing på sykkel i Hønefoss og Ringerike vil det 
være behov for å utrede mulighetene for overordna gang- og sykkeltraseer i Ringerike 
og Jevnaker. Ved en eventuell endring av trasé for E16, vil også eksisterende veg langs 
planområdet få en ny status, og dermed også nedgraderes i forhold til vegklasse. Det 
kan derfor forutsettes at det, på sikt, kan bli aktuelt å etablere en gang- og 
sykkelveiforbindelse i dette området og ned mot Hønefoss og Jevnaker. Det er i så 
tilfelle tilstrekkelig plass langs planområdet til at dette kan ivaretas. 

• Planene for Eggemoen innebærer å tilrettelegge for et høyt antall kvadratmeter BRA. 
Flere av de virksomhetene det ønskes å tilrettelegge for, vil likevel ikke ha mange 
personer ansatt pr kvm.  
 

Kollektivtrafikk 
• Kollektivtilgangen til Eggemoen er med buss. I dag er nærmeste busstopp langs E16.  
• I dag er det relativt dårlig kollektivdekning med få avganger.  
• Eggemoens beliggenhet er usentral, midt mellom Hønefoss og Jevnaker. I dag er det få 

av de ansatte på Eggemoen som samkjører eller reiser kollektivt.  
• Flere arbeidsplasser på Eggemoen vil kunne gi et bedre grunnlag for kollektivtrafikk. 

Ved ytterligere utbygging på Eggemoen kan det i framtida bli grunnlag for etablering 
av bussruter som går innom Eggemoen. Det kan da tilrettelegges for buss med stopp i 
veg, og med snumuligheter lenger inn på området.  

 
Vann- og avløp 
I NGU-rapport 2006-055 Sand-, grus- og grunnvannsundersøkelser på Eggemoen framgår det 
at Eggemoen har en betydelig kapasitet som grunnvannskilde. I rapporten er det konkludert 
med at Eggemoen ikke egner seg som reservevannkilde for Hønefoss-området. Ringerike 
kommune har ingen planer om å nytte Eggemoen som framtidig grunnvannskilde.  

Tiltak på Eggemoen vil få ringvirkninger utenfor selve området Eggemoen. Fremtidig 
situasjon på Eggemoen tilsier at vannforsyningsnettet må forsterkes. Likeledes må 
transportnettet for avløp måtte ses på.  Cowi As jobber med forprosjekt og detaljprosjekt for 
vann/avløpsforsyning fra Nymoen – Hen – Hallingby. Vannforsyning fra Waagaard eller 
Nymoen mot Eggemoen vil virke inn på dimensjoner her og Cowi ser derfor dette i 
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sammenheng med utbygging på Eggemoen. Rapporten foreligger som utkast til 
kvalitetssikring hos teknisk avdeling i kommunen. Hovedpunktene refereres. 
 
Eggemoen har i dag vannforsyning fra Viul og høydebassenget Askilsrud på 800 m3. 
Tappetest på Eggemoen viser en brannvannskapasitet på 40 l/s. 
 
Alternativ 1 Forsyning fra Nymoen mot Eggemoen med Ulveliåsen som Høydebasseng 
Trase Sør:  

• Trase gjelder begge de sydligste alternativene til vegtrase som Statens vegvesen har 
tegnet opp. Traseene er tilnærmet like lange og kommer opp på Eggemoen på samme 
sted. Forutsetter tilknytningspunkt i sørenden av flystripa. Traselengde sør ca 3730 m 

• Baseres vannforsyningen til Eggemoen kun på overføring via Nymoen og Ulveliåsen, 
må høydebassenget på Hensmoen dimensjoneres for 8000pe. Det samme gjelder 
trykkøkningsstasjonen ved Nymoen. Dette medfører behov for pumper med kapasitet 
på ca. 40 l/s samt nytt høydebasseng med volum på ca. 2.200m3. Dagens kapasitet på 
Ulveliåsen er 460m3. De nye pumpene må løfte 40mVs i tillegg til statisk løftehøyde 
og singulær tap. Det er 27mVs mer enn i dag. 

• Det ligger ca. 3700m med Ø200mm støpejernsrør mellom Nymoen og Ulveliåsen som 
må byttes pga for liten dimensjon ved forsyning mot Eggemoen. Det er kun en liten 
ringforbindelse på Hensmoen (DN150 STJ). 

 
Trase Nord (Nordre trase SVV): 

• Utløpsledning fra Ulveliåsen og ned må dimensjonen ses på. Antagelig må denne 
skiftes da den vil få for liten kapasitet. For begges alternativer må Ulveliåsen utvides. 

• Hvis Statens Vegvesen går for det søndre alternativet, vurderes det nordre som et 
rimeligere alternativ å gjennomføre alene, sammenlignet med å samordne med Statens 
Vegvesen. Dette begrunnes med at å gå i egen grøftetrase i lett terreng på Eggemoen er 
rimeligere enn å tilpasse seg Vegvesenets prosjekt, veger og konstruksjoner (bruer 
m.m.). 

 
Alternativ 2. Forsyning av Eggemoen fra Nymoen og Viul samt lavtrykksbasseng på 
Eggemoen. 

• I stedet for å forsyne Eggemoen via HB Ulveliåsen, kan en tenke seg et lokalt basseng 
på Eggemoen (lavtrykk). Da vil en kunne legge kostnader i et nytt basseng her i stedet 
for å bygge større basseng ved Ulveliåsen. Legger til grunn overføring både via Viul 
og Hensmoen. 

• Tilføring av vann til Eggemoen baseres da kun forbruksvann (dimensjonerende 
vannmengde) og kan tas fra både HB Ulveliåsen og Viul. Som nevnt gir 
trykkøkningen fra Viul over 40l/s inn i området i dag. 

• Høydebassenget på Eggemoen vil bli liggende lavere enn Ulveliåsen og således må det 
inn ventilkummer med styring. Selve bassenget dimensjoneres kun for brannvann, ca. 
750m3. 

• Traseforslaget baserer seg på korteste veg fra Hensmoen og til Eggemoen med 
plassering av nytt høydebasseng i et område som vil være sentralt både for 
reguleringsplan nr. 375 (Røisi) og plan nr. 367 (Ola Tronrud AS). Overføringsledning 
kommer på 2100m. I tillegg bør ledningen sammenknyttes med ledning inne på 
området fra Viul, Ø250 PE og Ø200 PE som ligger i Flyplassvegen. 



 15

• Høydebassenget foreslås plassert ved enden av den gamle taxestripa uten for port til 
militæranlegget. 

 
Oppsummert: 
VANN: 
Hvis en ønsker 100 % forsyning fra Ulveliåsen, medfører dette at eksisterende HB Ulveliåsen 
må utbedres kapasitetsmessig. Å dimensjonere Ulveliåsen for brannvann til Eggemoen vil 
medføre mye større oppholdstid i basseng og overføringsledning enn hva er tilfellet i dag. 
Ved å bygge lokalt basseng på Eggemoen dimensjonert for brannvann, vil en kunne 
dimensjonere overføringsledningene for dimensjonerende vannmengde og således få en bedre 
situasjon mhp oppholdstid og vannkvalitet. Med mulighet for mating både fra Hensmoen og 
Viul, vil sikkerheten være og i tilfelle bortfall av en trykkøkningsstasjon eller eventuell 
bortfall på en av overføringsledningene. 
Det anbefales derfor å bygge ny overføringsledning fra Hensmoen frem til Eggemoen 
samt å etablere lavtrykkbasseng på Eggemoen for å ivareta brannvannskravet 
Bassenget bør inn i planen som et eget formål. 
 
AVLØP: Eggemoen – Viul mot Øyatangen 
Pumpeledningen har restkapasitet og har muligheten for å frakte mer med større pumper. 
Pumpene må byttes ut og sannsynligvis må pumpestasjonen på Viul industri skiftes. Det er 
forutsatt at det er ledig kapasitet på selvfallsledninger og pumpestasjoner fra og med 
Øyatangen. Dette må det ses nærmere på. Ved fjerning av overvann osv burde dette rekke 
langt uten at man har finregnet på dette. Den øverste stasjonen (Viul stasjon) har en 
pumpekapasitet på ca 10 l/s. dette vil være døgnkontinuelig drift ved 6500 Pe, så man har litt 
å gå på ennå  
 
Jernbane  
Det ligger en jernbanetrase nord på Eggemoen. Denne er ikke i bruk i dag. Planforslaget 
opprettholder 30 m byggegrense mot jernbanelinja. Med økt aktivitet på Eggemoen kan det i 
framtida bli aktuelt å ta i bruk strekningen. Dette er ikke en del av dette planarbeidet.  
 
Temakart 
Vedlagt temakart viser arealbruk foreslått i pågående planer og innspill til kommuneplanen jf. 
tabell på s 7. Arealbruk for øvrige områder er vist med status i gjeldende kommuneplan. 
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FORORD

Forslagtil planprogramer førstefasei arbeidetmedenområdereguleringfor Eggemoen
flyplassognæringspark.Tiltaketerutredningspliktigi henholdtil forskrift om
konsekvensutredninger.Det skalderforfastsetteset planprogramsomredegjørfor hvilke
problemstillingerplanarbeidetermentå omfatte,og hvordanplanprosessenskal
gjennomføres.Programmetskalbeskrivetiltaket oghvilke utredningersomansesnødvendige
for å gi et godtbeslutningsgrunnlag.Forskriftenkreverogsåat planprogrammetskalbeskrive
oppleggfor medvirkningog informasjon,særligi forhold til grupperog interessersomantaså
bli særligberørt.Detteplanprogrammetforutsetteså kunnegjeldesomprogrambådefor
områdeplanog detaljreguleringdabeggeplaneneutløserdesammeutredningstemaene.Det
er i hovedsakdetaljgradpåutredningerogprosjektsomligger til grunnfor planarbeidetsom
skiller disseto planene.

Etteratplanprogrammetharligget utepåhøring,vil alle innkomnemerknaderbli vurdertog
kommentert.Eventuelleendringervil bli innarbeidet i planprogrammetfør endelig
planprogramfastsettes.Fastsattplanprogramvil dannegrunnlagfor detviderearbeidetmed
områdereguleringen.

Forslagtil planprogramerutarbeidetavHalvorsen& ReineAS påvegneav OlaTronrudAS,
i samarbeidmedrådmanneni Ringerikekommune.

Uttalelsertil planprogrammetkansendesi brevtil :
Ringerikekommune,Areal-ogbyplankontoret
Pb123Sentrum
3502Hønefoss
Eller påe-posttil postmottak@ringerike.kommune.no
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 
I forbindelse med omstillingen i Forsvaret opphørte Eggemoen militærleir som forsvarsanlegg 
i 2001, og Skifte Eiendom overtok leieren i 2003. Skifte Eiendom fikk i  den forbindelse 
oppgaven med å avhende eiendommen. 
 
Leiren ble kjøpt av Ringerike kommune i 2005, men tilbakeført til Skifte Eiendom da planene 
om et motorsportsanlegg på Eggemoen strandet. 
 
Eiendommen  ble senere delt i to – gnr/bnr 92/169 og gnr/bnr 92/168. Atle Brynestad kjøpte 
selve leiren (gnr/bnr 92/169), men solgte den videre til Ola Tronrud AS i juni 2008. Gnr/bnr 
92/168 ble kjøpt av Ola Tronrud AS mai 2008. 
 
Ola Tronrud AS kjøpte nevnte eiendommer som et ledd i den utviklingsplanen som ble laget 
for Eggemoen i 2000, da selskapet kjøpte første eiendom av Ringerike kommune. Målet har, 
og har hele tiden vært, å utvikle Eggemoen til en næringspark med egen flyplass. Med 
bakgrunn i dette har Ola Tronrud AS kjøpt ytterligere eiendommer på Eggemoen, og eier i 
dag ca 2400 daa. Av dette er ca 1100 daa allerede regulert i reguleringsplan 272-03 
”Eggemoen industriområde og flyplass.” 
 
Av hensyn til den videre utviklingen av eiendommen er det nå behov for å omdefinere 
resterende areal. 

1.2 Krav om konsekvensutredning 
Tiltaket er vurdert ihht 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 forskriftens §2: ”Planer og tiltak som alltid skal 
behandles etter forskriften.” 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 mill kr eller et bruksareal på mer enn 15.000 kvm.” skal 
konsekvensturedes.   
 
Utredning ihht §2 ,pkt. f, skal kun utredes dersom dette ikke er gjort på et overordnet nivå. 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til erverv, nåværende, flyplass, fremtidig 
flyplass, annet byggeområde – fremtidig, LNF-område samt båndlagt for forsvaret. Det 
foreligger en gjeldende reguleringsplan for deler av området, der planområdet er avsatt til  
industri/kontor, industri/kontor/forretning/hotell og bevertning/flyplassrelatert virksomhet 
samt industri/kontor/flyplassrelatert virksomhet. 
 
En omregulering vil føre til at man utvider fremtidig næringsareal, og at areal som i 
kommuneplanen i dag er avsatt til LNF-område samt båndlagt for forsvaret, må konverteres 
til fremtidig/nåværende næringsareal. Den delen av det foreslåtte planområdet som er regulert 
i gjeldende reguleringsplan er i tråd med overordnede planer, mens tiltaket ikke er i tråd med 
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kommuneplanen for det utvidede området. Arealet som det nå søkes å tilrettelegge for, er 
større enn 15.000 kvm. Reguleringen/tiltaket utløser altså krav til konsekvensutredning etter 
forskriftens §2.  

1.3 Planprosess 
Saksgangen for en reguleringsplan/områdeplan med konsekvensutredning er beskrevet i plan- 
og bygningsloven, forskrift om konsekvensutredninger og tilhørende veiledningsmateriale. 
Først skal det utarbeides et forslag til planprogram for tiltaket. Planprogrammet beskriver 
tiltaket, antatte problemstillinger som vil bli belyst og hvilke utredninger som er nødvendige. 
Programmet spesifiserer videre prosess for planarbeidet og beskriver opplegg for 
medvirkning og informasjon. Forslag til planprogram er gjenstand for offentlig høring, med 
høringsfrist satt til seks uker. Det lages en sammenstilling av alle høringsuttalelser og 
programmet revideres eventuelt på grunnlag av uttalelsene før det fastsettes av Ringerike 
kommune som ansvarlig myndighet.  
 
Samtidig med at planprogrammet sendes ut på høring, varsles også oppstart av 
reguleringsplanarbeidet. Ytre planavgrensning av det totale arealet er satt i samarbeid mellom 
Ola Tronrud AS og Ringerike kommune.  

 
Områderegulering med konsekvensutredning utarbeides så med basis i Ringerike kommunes 
krav til reguleringsplaner og fastsatt planprogram. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn 
med seks ukers høringsfrist. Kommunen sammenstiller innkomne merknader og lager en 
saksframstilling for politisk behandling. Kommunen som planmyndighet fastsetter om og på 
hvilke vilkår tiltaket kan gjennomføres. 

 
Konsekvensutredningsplikten må være oppfylt før områdereguleringen kan vedtas. 
 
Ringerike kommune vil være premissgiver for utarbeidelse av områdeplanen, sammen med 
eier av eiendommen, Ola Tronrud AS. Halvorsen & Reine AS vil være rådgiver. 
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1.4 Fremdriftsplan 

 
RK = Ringerike kommune 
HMA = Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milepæl Tidsrom Ansvar 
Forhåndshøring September 2011 RK 
Møte med grunneier på Eggemoen, Buskerud 
fylkeskommune og Statens vegvesen 

Oktober 2011 RK 

Politisk oppstart av planarbeidet, samt vedtak 
om å legge forslag til planprogram på høring. 

Desember 2011 HMA 
Formannskapet 

Høring av planprogram Desember 2011- 
Februar 2012 (min 6 
uker) 

RK 

Møte med aktuelle interesseparter, spesielt i 
forhold til idrett og friluftsliv. 

Januar  2012 RK 

Fastsettelse av planprogram 3.kvartal 2012 HMA 
Formannskapet 

Innsendelse av reg.plan med KU 3/4.kvartal 2012 Ola Tronrud AS 
Førstegangsbehandling av reg.plan med KU 1.kvartal 2013 HMA 

Formannskapet 
Offentlig ettersyn av reg.plan med KU 1.kvartal 2013 – 

2.kvartal 2013 
RK 

Åpent møte 2.kvartal 2013 
I god tid før frist for 
merknader går ut 

RK 

Andregangsbehandling av reg.plan med KU 3/4.kvartal 2013 HMA 
Formannskapet 
Kommunestyret 
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1.5 Informasjon og medvirkning 
Kravet om informasjon og medvirkning sikres gjennom: 

• Varsel om planoppstart ved brev til berørte parter, annonse i avisa og på Ringerike 
kommunes nettsider. 

• Høring av forslag til planprogram. Kunngjøres ved avisannonse og direkte 
henvendelse til berørte parter, offentlige myndigheter og organisasjoner. Dette skjer 
samtidig med varsel om planoppstart.   

• Planprogram oversendes ved varsel om endelig fastsatt planprogram. De som varsles 
er: grunneiere og rettighetshavere, naboer, etater i kommunen og andre offentlige 
organer. Planprogram sendes også til alle som har gitt uttalelse. 

• Høring av reguleringsplan med konsekvensutredning.  
• Det vil bli holdt et åpent møte ved offentlig ettersyn. Dette annonseres i avisa og på 

kommunens nettsider. 
• Melding om vedtak. 

 
Ringerike kommune legger til rette for at det i forbindelse med utredninger av spesifikke tema 
blir holdt møter med aktuelle interesseorganisasjoner og grunneiere. Kommunen er 
koordinater ved gjennomføringen av åpne møter og temamøter. Hvilke møter det er behov for 
og hvem som deltar, vil avklares i den videre planprosessen. Barnerepresentanten skal 
inkluderes i arbeidet for å sikre at hensynet til barn og unge ivaretas. 
 
I tillegg har det vært holdt en forhåndshøring i forbindelse med planinitiativ. Merknader er 
kommentert før politisk behandling av planinitiativ, og relevante kommentarer er innarbeidet 
i planprogrammet. Innkomne merknader i forbindelse med forhåndshøringen følger det videre 
planarbeidet. 
 
Ola Tronrud AS har allerede avholdt møter med O-laget for å avklare bruk på egen eiendom. 
Det har også vært avholdt et samordningsmøte i regi av kommunen med grunneiere på 
Eggemoen samt representanter for ulike brukergrupper (02.12.09). Det har også vært avholdt 
møte med ulike brukegrupper med fokus på friluftsliv i perioden som planprogrammet var på 
høring (23.02.2012) Det er ført referat fra disse møtene, og disse følger det videre 
planarbeidet. 
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2. BESKRIVELSE AV TILTAKET 

2.1 Planområdet 
Planområdet er totalt på ca 2.400 daa, hvorav ca 1.100 daa er omfattet av gjeldende plan. 
 
Planområdet består av eiendommene gnr/bnr 92/169 og 168, samt de eiendommer som i dag 
er regulert: gnr/bnr 92/168 og 169 inngår også gnr/bnr 92/153, 163, 165, 171 og 55. I tillegg 
vil deler av andre grunneiers eiendommer berøres. Dette gjelder gnr 94 bnr 8 og gnr 92 bnr 
172 (sikkerhetssone flyplass) og deler av gnr 92 og bnr 2 og 3 (areal til fremtidig kryss på rv 
35).  
 
Innenfor planområdet ligger: flytstripe, Eggemoen Leir, nedlagte forsvarsanlegg, lysløype, 
næringsbygg.   
 
Planområdet grenser hhv mot forsvarets eiendom mot nord og vest, LNF-område og 
avfallsplass mot nord-øst, rv35 mot sør og øst. Området har adkomst fra rv35 via et nyetablert 
kryss med venstresvingfelt. Det er etablert et internt vegsystem som er godkjent via 
dispensasjon fra gjeldende plan. Den nyetablerte veien til Eggemoen leir er overtatt av 
Ringerike kommune. 
 

 
Figur 1: Omtrentlig avgrensning områdeplan (kilde: Ola Tronrud AS) 
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Figur 2: Forslag til avgrensning av områderegulering 

 

2.2 Dagens situasjon 
Eggemoen er et område i utvikling. Pr dags dato er det etablert 6 virksomheter innenfor 
planområdet; Tronrud Engineering, Norsk Titanium, Demas, Topflight, Arbeidsinstituttet og 
Nexco. 
 
På deler av planområdet står et tidligere forsvarsanlegg, Eggemoen Leir. Det er kun mindre 
deler av dette anlegget som er leid ut, og bygningsmassen står i hovedsak tom. Den tidligere 
kantina brant ned desember 2006 og er nå revet. Eggemoen flyplass er en sentral del av 
planområdet. Rullebanen er asfaltert i en lengde på 2100 m og en bredde på 45 m, men vil 
fortsatt være en kode 3C1 flyplass, som er samme kode som er regulert i gjeldende plan. 
Flyplasseier har valgt å holde flyplassen stengt siden den ble avstengt for opprustning høsten 
2009. Det er gitt tillatelse til helikoptervirksomhet. 
 
I forbindelse med Eggemoen leir var det laget en lysløype innenfor planområdet. Etter at Ola 
Tronrud AS overtok eiendommen, ble lysløypa oppgradert og restaurert, i tillegg til at traseen 
ble noe endret. Det er også lagt til rette for parkering til brukerne av treningsarealet, noe som 

                                                 
1 For klassifiseringsreferanse, se vedlegg. 
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har ført til at området er blitt gjort lett tilgjengelig. Lengst mot nord-vest tangerer planområdet 
jernbanen.  
 
Potensiale i gjeldende plan sier at området kan bygges ut med ca. 176.400 BYA med bygg i 
18 m høyde. 
 

 
Figur 3: Dagens situasjon (kilde: Ola Tronrud AS) 

 
Figur 4: Dagens situasjon, nyetablert kontorbygg for Tronrud Engineering (kilde: Ola Tronrud AS) 
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2.3 Ønsket utbygging 
Det er et ønskelig å legge til rette for at utviklingen av Eggemoen Aviation & Technology 
Park - herunder at Eggemoen industriområde og flyplass skal kunne bli et attraktiv 
næringsområde for regionale og internasjonale firma. Med sin unike beliggenhet og mulighet 
for flyplass, ligger det godt til rette for at man kan tiltrekke seg næringsinteresser som har en 
flyplassrelatert virksomhet. Dette gjelder både med tanke på drift og vedlikehold av 
flymaskiner, undervisning/kompetansevirksomheter relatert til tekniske fag samt annen 
næring.  
 
Det er derfor et ønske å lage en områderegulering som er robust og fleksibel nok til å kunne 
imøtekomme de forskjellige behov som ville kunne dukke opp. Samtidig må planforslaget 
være konkret nok til at politikerne kan ta stilling til det, og at det er grunnlagt for å komme 
med innspill i høringsperioden. Forslag til områderegulering spenner over et langt 
tidsperspektiv, da det er store arealer som søkes etablert. I gjeldende plan er det rom for ca 
kvm 176.400. I tillegg er det utvidede arealet vurdert å ha et potensiale opp i mot 200.000 
kvm BYA. .  
 
I tillegg til flyplassrelatert virksomhet og kompetanseutvikling kan det bli aktuelt å legge til 
rette for noe mer publikumsrettet virksomhet. Det kan f.eks. på sikt bli behov for et visst 
antall overnattingsplasser i forbindelse med arbeidsplasser, undervisningsformål etc. Dette vil 
i så fall være noe annet enn ordinær hotelldrift, og vil ikke være i direkte konkurranse med 
andre hoteller i området. Eventuelle handelsarealer vil relatere seg til de virksomhetene som 
etablerer seg her. Det er ikke aktuelt å legge til rette for kjøpesentra eller store handelsarealer. 
 
Hovedhensikten med planarbeidet er å utvide næringsarealet i forhold til gjeldende 
regulering, slik at det også omfatter den delen av arealet som ligger innenfor planens 
begrensning og som i dag er avsatt til LNF-område samt båndlagt for forsvaret i gjeldende 
kommuneplan.   

 
Figur 5: Planområdets potensial i forhold til mulig utnyttelse (kilde: Halvorsen & Reine AS) 
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3. FORHOLD TIL GJELDENDE PLANER OG 
RETNINGSLINJER 

Nedenstående er en oversikt over lovverk, retningslinjer og planer som regnes som aktuelle 
og premissgivende for tiltaket. Tiltakets forhold til disse skal synliggjøres i 
konsekvensutredningen, og omtales særskilt under de temaene der dette er aktuelt. 

3.1 Statlige føringer 
• Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging 
• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging 
• Rikspolitisk retningslinjer for barn og unges interesser 
• Rikspolitisk retningslinjer for universell utforming 
• RPR for kjøpesentre 
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 
• Naturmangfoldloven 
• Kulturminneloven 
• Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
• Folkehelseloven 
• Den europeiske lanskapskonvensjonen 

 

3.2 Relevante planer 
Regional planstrategi for Buskerud 2009-2012, vedtatt 19.06.08 
Regional planstrategi for Buskerud erstatter Fylkesdelplan for Buskerud 2005-2008. 
Hensikten med planstrategien er å avklare hvilke spørsmål eller tema som skal prioriteres i 
den videre planleggingen med bakgrunn i utviklingstrekk og utfordringer i regionen. 

 
Planstrategien fokuserer på 8 temaområder: 

- Klima og energi 
- Samferdsel med kollektivtrafikk 
- Satsingsområde for næringsutvikling 
- Læring hele livet 
- Kommuner med nedgang i folketallet 
- Hardangervidda/Vassdrag/Vassbruk 
- Folkehelse 

 
Fylkesdelplan for handel-, service og senterstruktur 
Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur skal være et verktøy for kommuner, 
utbygger og næringsliv i deres planlegging. Den bygger på idéen om at et godt og livskraftig 
senter er en forutsetning for uviklingen i kommunene på tvers av grenser. En hensiktsmessig 
sammensetning av handels- og servicetilbud i sentrene reduserer behovet for transport og 
legger til rette for vekst.  Senterstrukturen defineres i fire nivå: fylkessenter/regionsenter, 
distriktssenter, lokalsenter og nærsenter. Kjøpesentrene inngår ikke i selve senterinndelingen 
som selvstendige sentre.  
 
Fylkesdelplanen begrenser mulighet for etablering av ordinær publikumsretta 
handelsvirksomhet på Eggemoen, og den legger noen viktige føringer i forhold til hvordan 
man tenker senterstruktur og etablering av handelsarealer. Eventuelle handelsarealer innenfor 
Eggemoen vil relatere seg til de virksomhetene som ønsker å etablere seg her, og som i 
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hovedsak antas å være flyplassrelaterte virksomheter og industri med mindre salgsvirksomhet 
tilknyttet. Det er ikke aktuelt å legge til rette for kjøpesentra eller store handelsarealer. 

 
Kommuneplan for Ringerike 2007-2019 (vedtatt 30.08.07) 
Eggemoen er i kommuneplanens arealdel avsatt til formål LNF-område, erverv - nåværende, 
flyplass – fremtidig og nåværende, samt annet byggeområde – framtidig. Areal angitt til 
erverv er på ca 472 daa. Areal avsatt til fremtidig byggeområde er på ca 530 daa. 
 

 
Figur 6: Utsnitt av gjeldende kommuneplan (kilde: Ringerike kommune) 

Utdrag fra hovedmål for arealutviklingene i Ringerike kommune som er aktuelt for 
planarbeidet: 

o Ringerike skal ta vare på viktige områder i kommunen som har høy kvalitet 

som friluftsområde, natur- og kulturlandskap, områder med kulturminner og 

verneverdi, landbruksområde, vassdrag. 

o Ringerike skal være et attraktivt sted for nyetablering av arbeidsplasser, og 

arealmessig skal det legges til rette for en god dekning av offentlige og private 

servicefunksjoner. I Hønefoss skal det sikres tilstrekkelige arealer for boliger, 

handel, næring, service, kultur og idrett, som kan bidra til å underbygge byens 

funksjon som regionhovedstad. 

Punktene over påpeker en viktig utfordring i planarbeidet: forholdet mellom ønsket om å 
bevare tilgang til bynære grøntområder og ønsket vekst for lokalt næringsliv og tilhørende 
nyetablering av arbeidsplasser. 
 
I pkt 4.3.6 er Eggemoen omtalt i forbindelse med vegtrasé Nymoen – Eggemoen:  

• Planlegging av ny vegtrasé for Nymoen – Eggemoen er ikke under videre utredning på 
grunn av prioriteringen i NTP 2006-2015. De to alternative korridorene er fortsatt 

aktuelle, og de er derfor lagt inn i planen som ”Aktuell korridor for ny Rv35 

Disse traséene berører ikke planområdet direkte, og vil dermed ikke ha vesentlig betydning 
for det videre planarbeidet.  
 
I pkt 4.3.8 Restriksjonsplan for Eggemoen flyplass sies følgende: 
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• Det er utarbeidet en restriksjonsplan for Eggemoen flyplass som et veiledende 
dokument for utviklingen av flyplassen. Restriksjonsplanen viser i hovedsak 

høydebegrensninger og rådighetsinnskrenkninger som er nødvendige i og omkring 

lufthavnområdet med hensyn til bebyggelse, master og ledninger etc. Planen viser de 

områder som båndlegges med høyderestriksjoner for å sikre hinderfri inn- og 

utflyging og for å sikre radionavigasjonshjelpemidlenes funksjonsdyktighet. 

Høydebegrensninger og andre rådighetsinnskrenkninger som er beskrevet i 

restriksjonsplanen er lagt inn på plankartet. 

Da formål flyplass med tilhørende funksjoner opprettholdes i nytt planforslag, vil disse 
føringene måtte opprettholdes og hensyntas. 

 
I bestemmelser til kommuneplanens arealdel, §10.2 Utbyggingsrekkefølge, er Eggemoen 
omtalt spesielt: 

• Eggemoen leir: Før det kan gjøres bruksendring eller bygges nytt må det utarbeides 
reguleringsplan og bygges nytt kryss med rv.35 der kryssløsningen må avklares 

nærmere.  
• Satelittstasjonen: Før det kan gjøres bruksendring eller bygges nytt må det utarbeides 

reguleringsplan og bygges nytt kryss med rv35 der kryssløsning må avklares nærmere. 

Nytt kryss med rv35 er bygget i forbindelse med etableringen av nye næringslokaler – og 
punktet er således oppfylt.  
 
I tillegg henvises det til enkelte andre generelle punkter i kommuneplanen, som: 

• Overordnet målsetting for Ringerike kommune: ”Ringerike – et bedre sted å være”: 
Gjennom samspill mellom private og offentlige aktører skal Ringerike videreutvikles 

som en levende og attraktiv bo- og næringskommune med stort mangfold og positiv 

identitet. 

 
En videreutvikling av byen og regionhovedstaden Hønefoss står sentralt i arbeidet med å 
utvikle og vektlegge forhold som kan gjøre kommunen mer attraktiv.  
 
Hovedpunkter for næringsuviklingen er angitt som følger: 

o Flere lønnsomme arbeidsplasser innen kunnskapsbaserte og tjenesteytende 

virksomheter. 

o Opprettholde og videreutvikle næringsliv og arbeidsplasser basert på 

naturressurser i kommunen. 

o Styrke kompetansenivået i Ringerikesamfunnet. 

 
Energi- og klimaplan 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.”  
Relevante hovedmål er:  

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

sykling, og fokus på utslipp fra kjøretøy. 
 
Gjeldende reguleringsplaner 
Deler av planavgrensningen omfattes av reguleringsplan nr 272-03, ”Eggemoen 
Industriområde og flyplass”, vedtatt 06.02.03, med siste mindre endring vedtatt 20.06.07. Det 
er gitt flere dispensasjoner fra planen i perioden etter 2007 og frem til i dag, som i hovedsak 
går på plassering av bygg og vegtraséer.  
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Gjeldende reguleringsplan vil i sin helhet inngå i nytt forslag til områdeplan, sammen med 
over nevnte båndleggingsareal. Grad av utnytting er i gjeldende plan satt til 50% BYA. 
Bebyggelsen kan oppføres med en høyde på inntil 18 m over planert terreng. Det kan tillates 
etter søknad å bygge enkelte bygningsdeler høyere.  
 
Formål avsatt i gjeldende plan er:  

• Byggeområde: industri/kontor, 
industri/kontor/forretning/herberge/bevertning/flyplassrelatert virksomhet, 
landbruksområde,  

• Offentlige trafikkområder 
• Spesialområder som privat veg, flyplass eksisterende og fremtidig, sikkerhetssoner, 

flytrafikk/jord- og skogbruk, parkbelte etc.   
 

 

 
Figur 7: Gjeldende reguleringsplan 272-03, Eggemoen industriområde og flyplass (kilde: Ringerike kommune) 
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Tilgrensende planer som kan nevnes er: 208 Eggemoen Nærøvingsområde, 209 Trollmyra 
Avfallsplass, 229 Ringerike skyte-øvingsfelt og 238 NAF Eggemoen. 
 
Veipakke Ringerike 
Det er i dag stor trafikkbelastning på rv35 gjennom Hønefoss sentrum. Eksisterende 
omkjøringsveg avlaster i liten grad sentrum. En mangel på helhetlig langsiktig transportplan 
for Hønefoss gjør situasjonen for næringslivet problematisk. Rv35 gjennom Hønefoss 
sentrum ble i forbindelse med forvaltningsreformen fylkesveg fra 01.01.2010. 
Fylkeskommunen ønsker at videre planlegging av transportsystemet i Hønefoss sees i et 
langsiktig perspektiv, og at veg, kollektiv og sykkel planlegges i sammenheng. 
Fylkeskommunen har satt av planleggingsmidler til videre planlegging av transportsystem i 
Hønefoss. Det har vært dialog med Ringerike-, Hole-, Jevnaker kommune, Statens Vegvesen 
og Buskerud fylkeskommune om videre planlegging.  
 
En Ringerikspakke må starte med å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) og ekstern 
kvalitetssikring (KS1). Dette er en statlig oppgave, og det må foreligge en bestilling fra 
Samferdselsdepartementet (SD) før en slik prosess kan starte. Som grunnlag for å f en slik 
bestilling må det foreligge lokale og regionale vedtak. Denne saken vil være grunnlag for en 
slik bestilling. 
 
KVU for Ringerikspakken vil avklare aktuelle konsepter (prinsipielle løsninger) som kan løse 
fremtidige transportbehov knyttet til ønsket arealutvikling i Hønefoss med omland. 
Transportmessige og samfunnsøkonomiske virkninger av de ulike konseptene vil bli vurdert, 
og utredningen vil munne ut i en anbefaling om valg av konsept for den videre 
planleggingsprosessen. 

3.3 Samarbeidsavtale mellom Ola Tronrud AS og Ringerike kommune 
På bakgrunn av ønske om utvikling av Eggemoen som næring og industriområde er det 
inngått en samarbeidsavtale mellom Ola Tronrud AS og Ringerike kommune. Gjennom denne 
avtalen har kommunen forpliktet seg til å prioritere planressurser, være positiv som uttalepart 
til konsesjonssøknad og å gå inn for å oppheve fredningen av Eggemoen militærleir. 
Samarbeidsavtalen ble vedtatt i formannskapet 01.11.2011, sak 148/11. 
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4. UTREDNINGSPROGRAM  

4.1 Metode 
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. 
 
Konsekvenser for hvert enkelt utredningstema skal vurderes opp mot 0-alternativet, som vil 
være en forventet utvikling i tråd med gjeldende plan. Det skal videre listes opp positive og 
negative (+/-) konsekvenser i forhold til 0-alternativet, som skal synliggjøre hvor stor 
konfliktgrad tiltaket utgjør i forhold til de forskjellige temaene. 
 
Konsekvensutredningen skal inneholde en sammenstilling av konsekvensene 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. Influensområdet defineres pr utredningstema.  

 
Det er lagt opp til å utrede følgende tema: 

• Næringsliv og næringsutvikling, industri og kompetanse 
• Samferdsel og infrastruktur  

o Trafikk og veganlegg 
o Kollektivtrafikk 
o Jernbane 
o Luftfart 
o Annen teknisk infrastruktur 

• Energi, miljø og klima 
• Nærmiljø 
• Friluftsliv og idrett 
• Landskapsbilde 
• Naturmangfold 

o Biologisk mangfold 
o Landskapsmessig mangfold 
o Geologisk mangfold 

• Kulturminner og kulturmiljø 
• Naturressurser 

o Skog 
o Grus 
o Vann 

• Samfunnssikkerhet 
 
Følgende tema skal utredes for et større influensområde: 

• Friluftsliv og idrett 
• Naturmangfold 
• Samferdsel og infrastruktur, herunder spesielt: 

o Interne veier og atkomstveier 
o Øvrig teknisk infrastruktur 
o Gang-/sykkelmuligheter mot Hønefoss og Jevnaker 
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4.2 Rammer og føringer 
Tiltakets forhold til overordnede rammer og føringer (lovverk, rikspolitiske retningslinjer, 
regionale og kommunale planer) skal beskrives. Influensområdet ut over planens begrensning 
skal i utredningen defineres for hvert deltema. 
 
For hvert av temaene hvor dette er naturlig gjøres det vurderinger, utredninger knyttet til: 
• barn- og unges interesser 
• folkehelse 
• universell utforming/tilgjengelighet 
• estetikk og byggeskikk 
• risiko – og sårbarhetsanalyse (ROS) 

4.3 0-alternativet 
0-alternativet er en utvikling av arealet i tråd med gjeldende reguleringsplan og 
kommuneplan. I gjeldende reguleringsplan, som omfatter ca 1.100 daa, ligger det muligheter 
for å potensielt kunne bygge 50% BYA innenfor arealer avsatt til byggeformål, med en maks 
gesimshøyde på 18 m. Areal avsatt til byggeformål er ca 352,8 daa. Dette gir potensielt ca. 
176.400 kvm BYA – med bygg som kan inneholde kontorer, industrilokaler, 
hotell/bevertning, forretning og annen flyplassrelatert virksomhet. Rullebanen er asfaltert i en 
lengde på 2100 m og en bredde op 45 m, men vil fortsatt være en kode 3C flyplass, som er 
samme kode som er regulert i gjeldende plan. Operativ godkjenning fra Luftfartstilsynet vil 
avgjøre hva slags type trafikk det legges til rette for her. 

4.4 Utbyggingspotensiale ihht planforslaget 
Maks utbyggingspotensiale som det legges opp til i planforslaget skal beskrives og illustreres. 
Byggegrenser, høyder, utnyttelsesgrad, parkeringsareal, offentlig tilgjengelige stier, veier og 
utearealer skal vises. Planen bør gi føringer for bruk av flystripa slik at det gir forutsigbarhet 
for berørte parter. Det må derfor sies noe om antall bevegelser og flytider.  
 
Det skal vurderes hvorvidt det vil være behov for utbyggingstrinn i bestemmelser til plan, og 
dette skal i så tilfelle knyttes opp i mot rekkefølgebestemmelser.  
 
Det skal, ut i fra de utredningene som gjøres, gjøres en vurdering av behovet for en mulig 
alternativ strategi i forhold til ovennevnte tema angående utbyggingspotensiale. 

4.5 Næringsliv og næringsutvikling, industri og kompetanse 
Dagens situasjon/0-alternativet: 
Gjeldende plan er forholdsvis fleksibel i forhold til type formål som kan etableres innenfor 
området. Planen har ført til behov for noen dispensasjoner og justeringer. Innenfor planen er 
det rom for å etablere ca. 176.400 kvm BYA med næring innen sektor 
industri/kontor/hotell/bevertning/flyplassrelaterte virksomheter.  
 
Det er i gjeldende kommuneplan avsatt et område vest for rullebanen som er angitt som 
fremtidig næringsareal. Dette arealet er på ca 530 daa. Eggemoen er ansett som et viktig 
område i kommunen for næringsutvikling, da med spesielt fokus på industri/flyplass. 

 
Antatte problemstillinger 
Planens avgrensning mer en dobler det arealet som er avsatt i gjeldende plan, og det vil på 
sikt være muligheter for mange arbeidsplasser. Antall arbeidsplasser er vanskelig å beskrive, 
da det vil avhenge av type virksomheter som velger å etablere seg her. Det som vil være 
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viktig i planen,erå leggetil rettefor virksomhetersomikke lett kanetableresegandresteder
i regioneneller landet,pågrunnav plassmangelog strengerestriksjoner.Medsin nærhettil
flyplassen,ogmedmulighetfor plasskrevendevirksomheter,vil detkunneværeetattraktiv
stedå etablereflyrelatertevirksomheter,kompetansesenterknyttettil dette,annenaktivitet
somerarealkrevendesamtindustri.Utfordringenvil derforpåmangemåterværeå definere
formål og retningslinjeri planensomivaretarenfleksibilitet slik at mankanmøteønskerog
krav fra mangetypervirksomheter,samtidigsommanmåsikreatdetikke leggestil rettefor
typeaktivitet somvil gåpåbekostningavandreføringersomligger i overordnetregelverkog
planverk.Næringsutviklinginneforforeslåtteplanområdevil kunnehabådepositiveog
negativekonsekvenserfor tilgrensendeeiendommerog eventuellutvikling avdisse.

Utredningstemaer
• Det skalutredeshvaslagstypenæringsomkanetableresinnenforplanområdet,herunder

beskrivesgrundighvaformåleneovernatting,undervisning,forretningogbevertning
omfatter.

• Det måredegjøresfor forholdettil fylkesdelplanenfor handel,service-og senterstruktur.
• Mulige positiveognegativekonsekvenserfor utvikl ing av tilgrensendeeiendommerskal

utredes,blantannetmedtankepåkapasitetog tilgjengelighet.

4.6 Samferdselog infrastruktur
Dagenssituasjon/0-alternativet
• Trafikk og veganlegg:Herunderinternvegerog atkomstvegerbådefor biltrafikk og

gang/sykkel.Områdetharadkomstfra rv35via kryssmedvenstresvingfelt.Deter i dag
forholdsvisfå virksomheterinnenforplanområdet,og trafikksituasjonener oversiktlig.
Det er i gjeldendeplansattet rekkefølgekravtil at detmåetableresnytt krysshvis ÅDT
for reguleringsområdetoverstiger1500.Det vil i fremtidenkunneværeaktueltmeden
annentraséfor rv35,mendetteer langtfrem i tid. Arbeidetmeddettemåførstigjennom
enKVU-prosessvia Samferdselsdepartementetog Vegvesenet.Deter ikke lagtspesielttil
rettefor gang-og sykkeltrafikklangsrv35.Det er lagetegengangveiinnenfor
planområdetfrem til Eggemoenleir.

• Kollektivtrafikk: Kollektivtilgangentil og fra Eggemoenermedbuss.Ola TronrudAS har
etablertog restaurertbussholdeplasserfor områdetlangsRv 35.Pr i dager detforholdsvis
dårligkollektivdekningtil planområdetmedfå avganger,meninfrastrukturener
opparbeidetslik at detligger til rettefor atdette kanendres.

• Jernbane:Det liggerenjernbanetrasénordfor planområdet,somgåroverforsvarets
eiendomogsomtangererplanområdeti nord-øst.Traséenbetjeneri hovedsak
næringsarealer,og er ikke i bruk i dag.Byggegrenseretc.mot jernbanener forutsatt
opprettholdt,damanharet håpom atstrekningenkankommei drift igjen.

• Luftfart: Det er i dagopparbeidetenrullebaneinnenforplanområdetogTronrud
EngineeringAS harkonsesjonfor flyvirksomhetfor fly under5700kg, samtbrukav
helikopter.I gjeldendereguleringsplanerdetarealmessiglagt til rettefor enfremtidig
utvidelseav flyplassentil klasse3C.

• Øvrig tekniskinfrastruktur:
o Parkeringsplasser:Det eretablertparkeringsplasser i tilknytning til oppførte

næringsbygg.Videreerdetgodeparkeringsmuligheter i Eggemoenmilitærleir.
o Traséerfor tekniskinfrastruktur:

� I forbindelsemedgjeldendereguleringsplanerdetetablerthøydebasseng
påViul, samtvann-ogkloakkanleggmedpumpestasjon påEggemoen.
Anleggeterdimensjonerttil å dekkefremtidig påkobling i Eggemoenleir,
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samtallerederegulertareal.Eggemoenleir får i dagvannfra eget
vannverk.

� Områdethari daggodstrømforsyning.
� Områdethari dagfiber fra HadelandEnergiogbredbånd.Detteinkluderer

fiber til næringsbygginnenforgjeldendereguleringsplan,samttilgangtil
Eggemoenleir. RingerikeKraft harogsåfiber opptil området,mendenne
benyttesikke perdagsdato.

� I Eggemoenleir erdentekniskeinfrastruktureni genereltdårligstand.
� Eggemoenliggerutenforkonsesjonsområdetfor HønefossfjernvarmeAS.

Antatte problemstillinger
• Trafikk og veganlegg:Enutvikling somønsketvil medføreenstørreaktivitet enndetsom

deter lagt til rettefor veddagenssituasjon.Manmåderforforventeenøkt belastningav
biltrafikk. Samtidigvil mankunneforventenoereduserttrafikk i forhold til regional
belastning,damanmåantaat noeav dennæringsvirksomhetensomvil generere
flytrafikk vil kunnehåndteresvia flyplassenpåEggemoen,og mandavil kunnefå
korterereisetidmedbil hvis manharoppgaveri området.Manmåforventeetøkt antall
arbeidsplasser,og dadetogsåønskeså tilretteleggefor undervisningog
kompetansehevingsamtmessesenter,vil detbli envesentligøkningav persontrafikk
innenforplanområdet.Manmåderforvurderebehovfor etableringavet gang-og
sykkelvegnettsomsikrerdemyketrafikantene.Nyli g etablertkryssmedvenstresvingfelt
fra Rv35og inn til Eggemoenhari daggodkapasitet. Detmåallikevel forventesen
utbedringav dettesomenfølgeav øktaktivitet innenforbådeplanområdetogandre
områderpåEggemoen.StatensVegvesenharsattkrav til nytt krysshvis trafikken
innenforgjeldendeplanoverstigerÅDT1500– uavhengig av hvasomskjerpåtilliggende
områder.

• Kollektivtrafikk: Vedenønsketutvikling vil detbli tilrettelagtfor betydeligflere
arbeidsplasser,noesomvil skapeetbehovfor bedrekollektivtransporttil området.
Infrastruktureni forhold til vegnettetligger alleredeklart for dette.

• Jernbane:Jernbanenmåforutsettesliggerderdenligger,og nødvendigebyggegrenserog
avstandermåopprettholdes.Vedenøkt aktivitetpåEggemoen,kandetpåsikt være
aktueltå tilretteleggefor enopprustningav linjen og togtrafikk til og fra Eggemoen.Dette
vil ikke væreendel avutredningen,menvil kunneværeenpositiv effektpåsikt. Detmå
allikevel vurdereshvordanmankansikreat anlegget ikke sperrerfor enmulig fremtidig
tilkomst til jernbanen.

• Luftfart: Ved eneventuellutvidelseav flyplassen,vil detfortsattværeenflyplassav
klasse3C somvil væreaktuelt.Sikkerhetskravrundt flyplassenvil settebegrensningerfor
tilgrensendeareali form avbyggehøyder,typeanleggm.m.Nårdetgjelderflyplassens
eventuelleutvidedevirksomheti form av flybevegelser,flytyper og støyfra dette,vil dette
væreforholdsomdekkesav luftfartslovenvedenkonsesjonssøknad.Vedat kommunen
annonserersøknadeni aviseller lignendevil allmennhetenhamulighettil å kommemed
sinemerknadertil søknaden.

• Øvrig tekniskinfrastruktur:
o Parkeringsplasser:Det antaså værenok arealtil å dekkefremtidig

parkeringsbehovinnenforplanområdet,bådenårdetgjelderparkeringtil
fremtidigenæringsarealerogparkeringi forbindelsemedbrukav tilliggende
friluftsarealer.

o Enutvikling somønsketvil økebruksarealetinnenfor planområdetbetydelig.En
vurderingav vann-avløpsanleggsamtvannforsyningmågjøresi forhold til
forventetfremtidig behov.
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o Fremtidige behov og løsninger vil måtte vurderes og tas høyde for i den videre 
planprosessen. 

 
Utredningstemaer 
Infrastruktur må utredes for et større område enn planområdet. 
• Trafikk og veganlegg: 

o Det må utarbeides en trafikkanalyse som vil si noe om forventet trafikkbelastning 
og om konsekvenser for det overordnete vegnettet. Utredningen må ta stilling til 
om eksisterende infrastruktur er god nok i forhold til forventet belastning, og må 
også vurdere eventuelle rekkefølgebestemmelser i forhold til utbygging og krav til 
utbedring av vegnettet. Utredningen må vurdere forholdene både i forhold til det 
overordna vegnettet, rv35, en eventuell omlegging av denne samt det interne 
vegsystemet. I planarbeidet må trafikkmengdene vurderes ut i fra mulig arealbruk 
med den høyeste trafikkgenereringen og tiltak i vegnettet må tilpasses dette. 
Trafikken fra øvrige utbyggingsarealer som avklares i egne 
områdereguleringsplaner må inngå i vurderingene.  

o Det må redegjøres for sikkerheten til gående og syklende innenfor planområdet.  
o Det må gjøres en vurdering av behovet for gang- og sykkeltraséer i retning 

Hønefoss og Jevnaker ut i fra ønsket tiltak. Det skal redegjøres for dagens 
situasjon og fremtidige mulige traséer. 

• Kollektivtrafikk:  Utredning av kollektivtilbudet i dag, og en vurdering av et mulig 
fremtidig behov.  

• Jernbane; Planen må hensynta de nødvendige byggegrensene mot jernbanen. 30 m 
byggegrense forutsettes lagt inn i planen dersom ikke annet avtales med Jernbaneverket i 
løpet av prosessen. Man må hensynta/redegjøre for en fremtidig mulig tilkomst til 
jernbanen. 

• Luftfart: I samråd med Luftfartstilsynet må nødvendige sikkerhetsavstander, inn- og 
utflyvningssoner, hensynssoner og eventuelle andre restriksjoner på områdene rundt 
flyplassen vurderes, kartlegges og eventuelt legges inn i planen. Dersom områdeplanen 
utarbeides slik at kravet i dagens plan om bebyggelsesplan bortfaller, må det foretas en 
vurdering om det vil være behov for ytterligere utredninger og eventuelle bestemmelser 
rundt flyplassen, eller om de aktuelle hensynene ivaretas av annet lovverk. 

• Øvrig teknisk infrastruktur: 
o Bestemmelser må angi parkeringskrav i forhold til type formål. 
o Det må redegjøres for kapasitet på vann- og avløpsanlegg samt vannforsyning, og 

en eventuell utvidelse av dette må knyttes opp til planen med en 
rekkefølgebestemmelse. Forventet behov basert på maks utbygd BRA må 
vurderes. Håndtering av overflatevann som en følge av økte harde flater må 
vurderes, og det må settes krav til hvordan dette skal ivaretas i bestemmelser til 
planen. 

o Eksisterende teknisk infrastruktur, både ved eksisterende leir og ved nybyggene, 
må vurderes og dokumenteres. Behov for ny teknisk infrastruktur må synliggjøres.  

o Det må i planen avsettes nok areal til teknisk infrastruktur. De mest 
hensiktsmessige traséene for en eventuell ny teknisk infrastruktur må vurderes. 

4.7 Energi, miljø og klima 
Dagens situasjon/0-alternativet 

• Energi: Etablerte bygg innenfor planområdet fyres i dag ved hjelp av strøm, gass eller 
olje. For Tronrud Engineering sine bygg som i dag fyres med strøm, er det ønskelig å se 
på alternative fyringsmetoder. Flere bygg i leiren har vært fyrt med olje, men anlegget 
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som lå i den nedbrente kantingen, er nå fjernet i forbindelse med riving av kantingen. 
Disse byggene er i dag uten fyring. Andre bygninger i leiren som har innlag varme, 
varmes med strøm. 

• Flyplass: Flyplassen er ved dagens situasjon (gjeldende plan) definert som en mulig 
flyplass med klasse 3C. Dagens konsesjon gjelder fly under 5.700 kg. Antall lovlige 
bevegelser etter dagens konsesjon er 15.200 bevegelser pr år. Utbyggers plan er å søke om 
utvidelse av konsesjonen (for klasse 3C), og det vil i den forbindelse bli vurdert om det 
også vil bli søkt om flere bevegelser. 

• Støy: Flyplassen, slik den er regulert, tillater flytrafikk som vil føre til  luftstøy. Det er pr i 
dag få virksomheter innenfor planområdet, men gjeldende plan legger opp til at man kan 
bygge ut 176.400 kvm BYA. I og med at det ikke er planer om å ruste opp jernbanen i den 
nærmeste fremtid, er all trafikk til og fra området via bil og/eller fly/helikopter. 
Biltrafikken kommer via fv35, og planlagt virksomhet antas å ikke føre med seg vesentlig 
støy for tilliggende bebyggelse. 

• Luftforurensning: Dagens virksomheter bidrar lite til luftforurensning. 
• Forurensning i grunnen: Det har vært militær aktivitet innenfor planområdet, og 

nåværende eier har blant annet gjort et større opprydningsarbeide i forbindelse med 
fjerning av bly fra forsvarets tidligere skytergrop, samt sprengstoff under rullebanen. Det 
antas at planområdet ikke er ytterligere forurenset i forhold til det som til nå er registrert. 

• Radon: Det er ikke registrert radonforekomster innenfor planområdet.  
 
Antatte problemstillinger 

• Energi: En utvidelse av planområdet vil tilrettelegge for en stor bygningsmasse som vil 
kreve et økt oppvarmingsbehov. Bebyggelsen vil kunne være en blanding av alt fra 
industribygg, kontorbygg, overnattingstilbud og andre typer næringsbygg. Noen av 
industribyggene kan ha større energibehov i forhold til produksjon. I tillegg vil driften av 
en flyplass kreve ressurser. Det bør derfor tilrettelegges for energivennlige løsninger og 
alternative energikilder. Mye av dette er fanget opp i dagens krav til nye bygg, og disse 
forventes også å bli strengere i den nærmeste fremtid. 

• Flyplass: En økt aktivitet innenfor planområdet vil kunne legge til rette for at flyplassen 
blir mer aktiv. Dette vil føre til økt flytrafikk med påfølgende økt belastning i forhold til 
miljø og klima. Samtidig vil man kunne avlaste andre steder i regionen, og korte ned 
reiseavstand i forhold til andre transportmidler. Da det allerede er regulert og tilrettelagt 
for en utvikling av flyplassen, vil det være gunstig å legge til rette for en så høy og tett 
utbygging som mulig i umiddelbar nærhet til flyplassen. Dette vil føre til mindre 
transportbehov, og en levende flyplass om vil kunne være viktig for den videre 
utviklingen i regionen.  

o Støy: Som en følge av utbygging må man forvente økt støybelastning hva gjelder 
lufttrafikk og biltrafikk. Dette må vurderes opp i mot de nærmest beliggende 
boligområdene. 

o Luftforurensning: En utvikling i tråd med gjeldende plan legger til rette for en økt trafikk 
til planområdet, både når det gjelder flytrafikk og biltrafikk, og således en potensiell 
økning av luftforurensningen. 

o Forurensning i grunnen: Fremtidig virksomhet vil være nødt til å følge gjeldende regler 
hva gjelder sikring mot forurensning etc. Økt aktivitet på flyplassen med tilhørende drift 
av anlegget, fører til at man må iverksette forebyggende tiltak for å forhindre forurensning 
av grunnvann som følge av prosessvann, avisningskjemikalier etc. 

o Radon: Bygningsmassen skal sikres mot radon. 
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Utredningstema 
o Energi: Miljøvennlige energiløsninger som kan være aktuelle ved etablering av nye 

virksomheter må utredes. Tiltakets konsekvens for RPR areal- og transport må 
synliggjøres, og må blant annet belyses ut fra nasjonale miljømål om redusert utslipp av 
klimagasser. Dette innebærer blant annet vurderinger knyttet til kollektivtrafikk, gang- og 
sykkelforbindelser og type næringsvirksomhet. 

o Flyplass: Det må gjøres en vurdering av mulig økt flytrafikk som følge av en utvidelse av 
planområdet, og denne må sees i sammenheng med at denne flyplassen vil avlaste andre 
flyplasser i regionen, og således vil kunne føre til mindre belastning av andre 
transportmidler.  

o Støy: Konsekvenser for nærliggende boligområder som en følge av økt lufttrafikk og 
biltrafikk må synliggjøres. Det må utarbeides støysonekart. 

o Luftforurensning: Det må utredes om foreslått utbygging vil få en økt belastning av 
luftforurensning i forhold til nærliggende boligområder, samt for fremtidige 
arbeidsplasser.  

o Forurensning i grunnen: Det må innhentes uttalelse fra forurensningsmyndigheten. 
Virksomheter må forholde seg til gjeldende lovverk. Løsninger for å håndtere 
prosessvann, avisningskjemikalier etc. med hensyn til avrenning fra rullebanen må 
beskrives. Det må redegjøres for håndtering av overvann og avløpsvann. 

o Radon: I og med at området er registrert med liten radonforekomst, kan man forutsette at 
det ikke er nødvendig med ytterligere redegjørelser i planarbeidet.  

 

4.8 Nærmiljø 
Dagens situasjon/0-alternativet 

• Forhold til Eggemoen Leir: Eggemoen Leir er forskriftsfredet, og registrert som et 
forsvarsanlegg. Anlegget er i dag ikke i bruk. Det har vært noe utleie tidligere, men den 
tekniske tilstanden til bygningene er av en slik art at dette ikke lenger er aktuelt. 
Forsvarsanlegget danner et tun på området, og ligger i dag nært adkomsten til etablert 
lysløype.  

• Forhold til nabobebyggelse: Anlegget er omkranset av skog på alle kanter, og forholder 
seg lite til omkringliggende nabobebyggelse. Forsvaret har et anlegg nordvest for 
planområdet, og deler av planområdet er også båndlagt for forsvaret. 

• Forhold til tilliggende friluftsområder: Eksisterende lysløype kobler seg på løypenettet 
videre innover Eggemoen og over til Jevnaker. Det er tilrettelagt for parkering for brukere 
av området, noe som gjør tilliggende områder også lett tilgjengelige. Eksisterende 
aktivitet tilfører noe støy mot tilliggende friluftsområder, da først og fremst på grunn av 
helikopteraktivitet og tidligere flyvninger.  

 
Antatte problemstillinger 

• Forholdet til Eggemoen leir: Verneverdi beskrives særskilt under tema ”Kulturminner og 
kulturmiljø”. En utbygging som ønsket vil kunne komme i konflikt med fredning av 
Eggemoen leir, da bygningsmassen er i teknisk dårlig stand og setter store begrensninger 
for bruk.  

• Forhold til nabobebyggelse: Det er ingen nabobebyggelse i umiddelbar nærhet til 
planområdet. For å tilrettelegge for en utbygging som ønsket, vil det være nødvendig å 
avklare om deler av arealet som i dag er båndlagt av Forsvaret kan frigis til sivil aktivitet. 
Forsvaret har planer om tekniske installasjoner som gjør at deler av gjenværende 
båndlegging fortsatt er nødvendig.  
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• Forhold til tilliggende friluftsområder: Framtidig utbygging vil kunne føre til konflikter 
med koblinger mot tilliggende friluftsområder. I tillegg vil økt aktivitet føre til økt 
støybelastning på tilliggende områder. En eventuell inngjerding av hele eller deler av 
området vil kunne påvirke tilgjengelighet til grøntområder. 

 
Utredningstemaer 

• Forholdet til Eggemoen Leir: Eventuelle konsekvenser for Eggemoen leir av en utvikling 
som ønsket må vises. Dette må vurderes i forhold til om fredningsvedtaket opprettholdes 
eller ikke.  

• Forhold til nabobebyggelse: Det må sikres at nye virksomheter ikke forstyrrer/kommer i 
konflikt med, forsvarets satelittanlegg. Det må avklares hvilke arealer som skal være 
klausulert for forsvaret (erstatter tidligere båndlegging), og en eventuell hensynssone i 
forbindelse med dette. 

• Forhold til tilliggende friuftsområder: Det må vurderes hvordan eventuelle konflikter skal 
løses, blant annet gjennom tiltak for å lette tilgangen gjennom parkering, grøntkorridorer 
osv. Støyanalysene må redegjøre for økt støybelastning i forhold til gjeldende plan og 
gitte konsesjon. Konsekvenser av inngjerding må utredes. 

• Konsekvenser for offentlige anlegg og tjenestetilbud skal utredes: Eventuelle behov for 
etablering av offentlige tjenestetilbud innenfor planområdet som en følge av utbyggingen 
innenfor skal vurderes. 

4.9 Friluftsliv og idrett 
Dagens situasjon/0-alternativet 
Eggemoen har, etter at forsvaret forlot området, blitt mer åpent, og er blitt et populært 
friluftsområde. Dette gjelder særlig for de som ønsker å gå eller løpe seg en tur, men noen 
bruker området også for bær- og sopplukking.  
 
I det aktuelle planområdet er det lysløypetraséen som er mest brukt. Lysløypen er etablert av 
forsvaret, men restaurert og oppgradert av Ola Tronrud AS i 2009. Det er også etablert et nytt 
startpunkt for lysløypa, med lys helt ut til parkeringsplassen. Det aktuelle området benyttes 
lite til organisert idrett, men mest til gåturer, skiturer og løpeturer. Det avholdes noen få 
arrangementer innenfor planområdet årlig, det meste etter tillatelse fra grunneier. Det foregår 
ikke jakt på området. Eggemoen som helhet brukes til orienteringsaktivitet fra 
nybegynneropplæring til uttaksløp til internasjonale mesterskap. Andre aktiviteter, som 
sykling, organisert hundetrening og sopp- og bærplukking foregår noen ganger innenfor 
planområdet, men dette er i mindre grad da disse aktivitetene har sine naturlige 
utgangspunkter fra andre steder på Eggemoen.  Rasting m.m. har avtatt på området, da 
trafikken innover på Eggemoen har økt.  
 
Antatte problemstillinger 
Framtidig utbygging nordvest for flystripa vil kunne komme i konflikt med traseen for dagens 
lysløype. Dette siden man har vansker med å se at en utbygging av flyplass med økt aktivitet i 
direkte tilknytning til denne kan harmonere med plasseringen av eksisterende idrettsanlegg. 
En flyplass i drift med tilhørende taksebaner vil kreve sikringstiltak, og det vil være 
nødvendig å gjerde inn deler av området som en følge av dette. En utvikling av Eggemoen 
forventes å gå over et langt tidsperspektiv, og dagens tilbud vil kunne forventes å kunne 
opprettholdes så lenge det ikke er i  konflikt med en ønsket næringsutvikling. Man må 
forvente at en økt aktivitet innenfor planområdet, med en økt fly- og biltrafikk vil medføre en 
verdiforringelse av eksisterende friluftsarealer innenfor planområde som følge av økt 
støybelastning, innsyn, rystelser etc. 
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Utredningstemaer 

• Det må gjennomføres en kartlegging av stier og lysløyper for et større influensområde. 
Dagens bruk av området må synliggjøres og dokumenters, både i forhold til ulike årstider 
og forskjellige brukergrupper. 

• Dette må ses i sammenheng med tilliggende områder/løypenett og nærliggende 
friluftsområder, og hvilke kvaliteter disse har sammenlignet med Eggemoen. Verdien av 
dagens anlegg må vurderes opp mot andre alternativer som finnes ellers i distriktet.  

• Det må vurderes eventuelle erstatningsareal dersom anlegg/forbindelser må fjernes. 
• Det må vurderes om det kan legges til rette for grøntkorridorer som binder tilliggende 

friluftsareal sammen via planområdet.  
• Vurdering av behov og plassering av gjerder må omtales i planarbeidet. 
• Vurdering og behov fra areal avsatt til parkering og tilkomst må vurderes. 

 
Figur 8: Friluftsliv – angitte stier innenfor planområdet. Gul løype er lysløype (www.ngu.no) Lysløypen er for øvrig 
endret, og stemmer ikke helt overens med merket trasé på bildet. 

4.10 Naturmangfold 
Dagens situasjon/0-altarnativet 

• Biologisk mangfold: Det er registrert flere artsforekomster innenfor planområdet. Det er 
registrert artsforekomster som også er sårbare eller nær truet. Dette dreier seg i hovedsak 
om sopp og om noe fugl. Store deler av planområdet er i dag regulert eller bebygd med 
bygg eller trafikkareal/infrastruktur. Området er registrert som lokalt viktig (C)  i rapport 
utarbeidet av Asplan Viak. Det er avgrenset til tre mindre lokaliteter med høyere verdi. 
KU naturmiljø er datert 04.03.2010 med tilhørende supplerende rapport datert 23.10.2010. 

• Landskapsmessig mangfold og landskapsbilde: Eggemoen er et typisk platå i et ellers 
variert landskap. Landskapet fremstår som forholdsvis ensartet, med mange furuer med 
nærmest identisk høyde over et stort område. Foreslått planområde fremstår todelt. Ca 
halvparten av arealet  fremstår som en naturlig furumo. Den andre halvdelen av arealet er 
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opparbeidet med veger og uteanlegg til bygg. Det mest dominerende i denne delen av 
området er en etablert flystripe med tilhørende sikkerhetssoner. Denne beslaglegger et 
forholdsvis stort og åpent areal, da kravet til sikkerhetssoner fordrer at det ikke er 
vegetasjon i nærheten av flystripa. 
Planområdet ligger i dag skjermet mot Rv35 ved hjelp av en klar grønnstruktur som følger 
vegtraséen. Planområdet er en del av et større skogsområde som strekker seg fra 
Ringerike til Jevnaker, og ligger skjermet i forhold til omkringliggende bebyggelse ved 
hjelp av grønnstrukturen. 

• Geologisk mangfold:  Planområdet er breelvavsetting, og bergrunnen er registrert som 
areal av glimmerskifer, glimmergneis, metasandstein og amfibolitt. Det er ikke fjell i 
dagen, og terrenget er flatt uten de store variasjonene. Sentralt på området er det en 
isgrop.  

 
Antatte problemstillinger 

• Biologisk mangfold: Eggemoen er i dag et området tilrettelagt for utbygging. Arealet som 
omfattes av utvidelsen av planområdet, er tidligere brukt til forsvarsanlegg. Deler av dette 
arealet var forurenset. Man må kunne anta at en aktivitet tilsvarende det som det legges til 
rette for i eksisterende plan, vil måtte påvirke aktiviteten til enkelte av de påviste artene. 
En tett utbygging langs/ved etablert flyplass, vil kunne skåne annet areal som anses som 
sårbart.  En utbygging som ønsket vil nødvendigvis påvirke påviste artsforekomster i 
negativ retning. 

• Landskapsmessig mangfold og landskapsbilde: En utvikling som ønsket vil føre til et stort 
inngrep i dagens grønnstruktur, og vil endre Eggemoens fremtoning. Anlegget vil likevel 
ligge skjermet bak eksisterende grønnstruktur langs rv35. Flyplassen vil kreve sine 
føringer hva gjelder rensking av vegetasjon etc., og mesteparten av dette er allerede utført. 
Samtidig vil det måtte legges til rette for en del arealkrevende virksomheter som vil kreve 
store arealer også på bakkeplan, blant annet for manøvrering av fly.  

• Geologisk mangfold: Området er enkelt å bearbeide og legge til rette for bebyggelse. Det 
forutsettes ikke at det vil være nødvendig med større inngrep i bakken for å få til dette. 
Det forventes at selv med ny bebyggelse, så vil områdets fremtoning som et platå bestå.   
 

Utredningstemaer 
Det må redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaken i 
§§8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 
• Biologisk mangfold: Det må vurderes om eksisterende registreringer er gode nok i forhold 

til å belyse konsekvensene for biologisk mangfold innenfor området. Hvis ikke, så må nye 
registreringer gjennomføres. Konsekvensene for biologisk mangfold må vurderes opp i 
mot ønsket virksomhet og tilliggende områder. 

• Landskapsmessig mangfold og landskapsbilde: En utbygging som ønsket må sees i 
sammenheng med inngrep i landskapet, og det må vurderes om viktige, særegne områder 
blir berørt. Eggemoen må vurderes i et nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv. 
Landskapsbildet vil måtte vurderes, og tiltaket vil måtte dokumenteres i form av 
fotomontasje og illustrasjoner. Både nær og fjernvirkning må vurderes. 

• Geologisk mangfold: En utbygging som ønsket må vurderes i forhold til geologisk 
mangfold, og det må vurderes om viktige, særegne områder blir berørt. 
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Figur 9: Registrerte artsforekomster (www.dirnat.no) 

 
Figur 10: Oversiktsbilde planområdet (kilde: Ola Tronrud AS) 
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Figur 11: Geologisk mangfold - løsmasser (www.ngu.no) 

 
Figur 12: Geologisk mangfold - berggrunn (www.ngu.no) 

 



 

 

   29  

4.11 Kulturminner og kulturmiljø 

Dagens situasjon  

• Deler av planområdet er tidligere registrert i forbindelse med utarbeidelse av gjeldende 
reguleringsplan i 2005. Ved denne registreringen ble det funnet en mulig fangstgrop (ID 
95151) med uavklart vernestatus. Denne ligger innenfor området som i dag er båndlagt 
som ny trasé for rv35. Det er avklart med Buskerud Fylkeskommune at det ikke er behov 
for nye registreringer for ny områderegulering.  

• Eggemoen leir er forskriftsfredet gjennom Landsvern for forsvaret, da det er ansett som et 
viktig eksempel på forsvarsanlegg. Det er i alt seks bygninger som inngår i 
fredningsvedtaket; vaktstue, befalsforlegning, to kaserner, spisesal og gymsal. 
Bygningene er fra 1953-54. Et av de viktigste byggene i anlegget var spisesalen. Denne 
brant ned for noen år siden og er revet, og anlegget fremstår derfor noe redusert. I tillegg 
er eksisterende bebyggelse i forholdsvis dårlig teknisk stand.  

 
Figur 13.:Temakart – kulturminner (kilde: www.ngu.no) 

Antatte problemstillinger 

• Funn ID95151: Dette ligger innenfor areal båndlagt til ny trasé for rv35. Dette området 
kan ikke bebygges ved ny plan, før endelige avklaringer rundt rv35 er foretatt. Om funn 
ID95151 er i konflikt med planene for Eggemoen, vil fremkomme i det videre arbeidet. 

• Eggemoen leir: Det er sannsynlig at det er konflikt mellom ønsket om utvikling og 
fredningsvedtaket. Ved eventuell opprettholdelse av fredningsvedtaket vil det være 
konflikt mellom hensynet til fredning og muligheten til oppgradering til dagens krav til 
funksjon, energiforbruk og teknisk stand. 
 

Utredningstemaer 

• Funn ID95151: Eventuelt vern av funn må avklares med kulturminnemyndigheter i løpet 
av den videre planprosessen.  

• Eggemoen Leir: Teknisk standard på Eggemoen leir må dokumenteres.  
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• Grunnlaget for fredning må gjennomgås på nytt med aktuelle  myndigheter. 
• Dersom fredningsvedtaket opprettholdes, vil dette måtte inngå i planen.  
• En vurdering av nødvendig hensynssone må da gjøres, og krav til tilliggende bebyggelse 

må vurderes på bakgrunn av dette. 
• Ved fortsatt fredning må det redegjøres for muligheter for fremtidig bruk av 

bygningsmassen, og det må være dialog med aktuelle myndigheter for å se på 
mulighetene for tilpasninger til dagens krav.  

 

4.12 Naturressurser, herunder skogbruk og grusforekomster 

Dagens situasjon 

• Skog: Planområdet er en del av en større skogsområde, og er registrert med høy bonitet.  
• Grus: Eggemoen er av Norges største sand- og grusforekomster, og deler av forekomsten 

er klassifisert som nasjonalt viktig. 
• Vann: Grunnsvannsressursen på Eggemoen er kartlagt. Ut fra resultatene fra de utførte 

hydrologiske undersøkelsene vil ikke grunnvannsmagasinet på Eggemoen kunne utgjøre 
en reservevannskilde til dagens hovedvannsforsyning i kommunen. 

 
Antatte problemstillinger 

• Skog: Ny bebyggelse og nye veganlegg vil føre til at skog må ryddes og videreforedles.  
• Grus: Et evt. framtidig masseuttak og flyplass/næringspark vil kunne påvirke hverandre. 
• Vann: Grunnvann kan bli berørt av en framtidig utbygging. 

 
Utredningstemaer 

• Skog: Tiltakets konsekvenser for skogsdrift skal beskrives. 
• Grus: Det må utredes hvordan framtidig masseuttak og flyplass/næringspark vil påvirke 

hverandre. 
• Vann: Konsekvenser for bruk av eksisterende drikkevannskilde må utredes.  
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Figur 14: Temakart – bonitet (kilde: www.dirnat.no)  

 

 
Figur 15: Temakart – grusforekomst (kilde: www.ngu.no)  
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5. Risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder samfunnssikkerhet 
I henhold til § 4-3 i “Plan – og bygningsloven” skal det gjennomføres risiko- og 
sårbarhetsanalyse for planer for utbygging. Hensikten med analysen er å forebygge risiko og 
sårbarhet for skade og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier. 
Samfunnssikkerhet er derfor et viktig perspektiv og en oppgave i arealplanleggingen. 

 
Gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser skal man bidra til at samfunnssikkerhet i nødvendig 
grad blir integrert i arealplanleggingen. Arealer som vurderes tatt i bruk til utbyggingsformål 
kan være utsatt for ulike farer som for eksempel flom og skred, eller vil være eksponert for 
farlige kjemikalier eller gasser dersom det skulle oppstå hendelser i nærliggende virksomheter 
som håndterer slike stoffer. For å kunne forebygge tap av liv, helse og miljø er det helt 
nødvendig at det undersøkes om det foreligger slik risiko tidlig i arealplanprosessene. 
 
For de delene av områdereguleringen hvor det senere vil bli krav om detaljregulering, vil det 
være aktuelt i områdereguleringen å sette krav til egen ROS-analyse. 
 
Metodikk og avgrensning  
Konsekvenser skal vurderes opp mot 0-alternativet, som vil være en forventet utvikling i tråd 
med gjeldende plan. 
 
Det legges opp til en overordnet sårbarhetsanalyse, og ikke en detaljert hendelsesbasert 
risikoanalyse. 
Risiko i anleggsperioden skal vurderes. 
 
Analysen trenger ikke å inneholde risikovurderinger omkring terror, trusler og sabotasje. 
Tiltaket (i forhold til kjent situasjon pr. februar 2011) vil ikke inneholde elementer som er 
spesielt utsatt for slike hendelser. 
 
Ulykker kan føre til skade på menneske, materiell og/eller omdømme. I analysen skal utfallet 
avgrenses ved at vi ser på hendelser som kan føre til ulykker med tap av  
menneskeliv. 
 
Vurderinger og antakelser skal baseres på foreliggende dokumentasjon for prosjektet og 
aktiviteter i nærområdet.  
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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 (Eggemoen 
industriområde og flyplass) skal ikke være høyere enn det som er akseptert for tilsvarende 
virksomhet i Norge”.   
 
ANALYSE 
Oppbygging: 

• Konsekvenser i 0-alternativet 
• Tema 
• Årsak til risiko med mulig konsekvens 
• Tiltak 

 
I vurderingene er sårbarhet knyttet til de naturlige, stedlige forhold som styrer i hvilken grad 
arealene i reguleringsplanen ikke kan motstå eller begrense virkningen av uønskede 
hendelser. Foreslått inndeling i tema er basert på KU og er som nedenstående: 
 
I vurderingen graderes sårbarhet som følger: 

• svært sårbart 
• moderat sårbart  
• lite sårbart 
• ikke sårbart 
•  

Hovedtema som skal vurderes er: 
 
Natur- og miljøforhold: 

• Overvann, skred og grunnforhold: Det er områder i nærheten med kjente 
kvikkleireforekomster. Det er derfor viktig at det avklares om det er områder med 
kvikkleire innenfor planområdet. Videre må det vurderes om det er behov for å 
innarbeide hensynssoner i planen for disse tema. 

• Skog- og gressbrann 
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• Sterk vind og ekstrem  nedbør: Det må vurderes hva slags konsekvenser ekstremvær 
kan få for planområdet etter utbygging, og hvilke tiltak som kan iverksettes for å 
minimere konsekvensene av dette. 

• Radon 
 

Menneskeskapte forhold: 
Planen/tiltaket kan få konsekvenser for: 

• Storbrann 
• Ulykker med transportmidler: 

o Ulykke i forbindelse med flytrafikk – spesielt ved take off og landing 
o Ulykke i av/påkjørsler 
o Ulykke med gående og syklende 
o Ulykke med gjennomføring av anlegg 
o Jernbane 
o Vei/kryss 

• Fysisk ødeleggelse av kritisk infrastruktur 
• Terror og sabotasje 
• Forurensning i grunnen 
• Flyplass 

 
Planområdet/tiltaket berøres av: 

• Støv/støy og trafikk 
 

 
 



SAMARBEIDSAVTALE

MELLOM

OLA TRONRUD AS OG RINGERIKE KOMMUNE

Bakgrunn

Ola Tronrud AS og Ringerike kommune ønsker næringsutvikling av området på Eggemoen. Hensikten
med denne samarbeidsavtalener å bidra til forutsigbarhet for Ola Tronrud AS i deres arbeid med
utvikling av området gjennom arbeidet med en områderegulering og som uttalepart til en
konsesjonssøknadtil Luftfartstilsynet .

Utvikling av Eggemoen

Ringerike kommune ønsker å legge til rette for utvikling av Eggemoen i tråd med næringslivets behov,
og plikter å gi Ola Tronrud ASså stor forutsigbarhet som mulig. Ringerike kommune skal herunder ta
stilling til de ulike aspekter av utviklingen så tidlig som mulig.

Av hensyn til gjeldende lovverk må enkelte endelige avklaringer skje i den formelle planprosessen, jf.
plan- og bygningsloven. Partene er inneforstått med at det i planprosessenkan bli nødvendig å
hensynta andre interesser enn næringslivets primære behov.

Samarbeidet prioriteres

Ringerike kommune skal prioritere samarbeidet gjennom:

å prioritere planressurs i arbeidet med områderegulering for Eggemoen.
Å jobbe for godkjenning av områderegulering og være positiv som uttalepart til
konsesjonssøknad
Gå inn for å oppheve fredningen av Eggemoenmilitærleir.
Overordnede planspørsmål drøftes med enhetsleder på Areal- og byplankontoret i Ringerike
kommune (ABY).
Hovedkontakt gjennom planprosessener saksbehandler,og Ola Tronrud ASskal hele tiden
vite hvem dette er.
Faste halvårige evalueringsmøter hvor Ola Tronrud AS, saksbehandler og enhetsleder fra ABY,
rådmannen og ordfører inviteres.
At Ringerike kommune finner arena for å sikre felles dialog med Jevnaker kommune.
At det politisk jobbes aktivt mot overordnede politiske organer og næringsliv for å få etablert
teknologi- og industrivirksomhet mv på Eggemoen.

Plantype er ikke avklart pr 14.10.2011. Samarbeidsavtalener skrevet med utgangspunkt i
områderegulering men gjelder også dersom Ringerike kommune velger kommunedelplan som
plantype for hele området på Eggemoen.

Denne samarbeidsavtalener behandlet politisk i Ringerike kommune <hvor og når>.

Ringerike XX/XX-2011

------------------------------ ------------------------

Ordfører Ola Tronrud AS
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01

Fra venstre mot høyre: Flystripa - Den gamle taksebanen - Et av næringsbyggene på Eggemoen Aviation and

Technology Park

Ola Tronrud AS har siden 2000 arbeidet for å utvikle Eggemoen til en næringspark
med egen �yplass – Eggemoen Aviation & Technology park. Arbeidet er en av
Ringerikes største satsinger innen næringsliv og nyskapning, og området Ola
Tronrud AS eier – og som utgjør planområdet - er på ca 2300mål. Deler av
området er i dag allerede bebygd og regulert – reguleringsplan 272-03 ”Eggemoen
industriområde og �yplass”. Ola Tronrud AS har, blant annet i forbindelse med
etablering av Tronrud Engineering på Eggemoen, bygd �re nye bygg sørøst
på området. I tillegg til dette reasfaltert og utvidet rullebanen, samt etablert
infrastruktur som vann- og kloakk, interne veier, parkeringsplass m.m.

Utbyggers mål er at Eggemoen Aviation & Tecnology park skal utvikles til å bli
en næringspark med fokus på teknologi, industri, teknisk vedlikehold, logistikk,
utdanning, �yplassvirksomhet m.m. Dette betyr bygninger med stort areal for
å kunne dekke den type virksomhet som er ønskelig. Det er videre ønskelig at
det planlegges helhetlig og stort nok til at etablerte bedrifter har rom til å vokse
dersom det blir behov for det. Videre er utbygger opptatt av at planen blir konkret,
men robust og �eksibel nok til å kunne imøtekomme de forskjellige behov for

1. FORORD

Rambøll Norge AS har på oppdrag for Tronrud AS utført temaregistreringer for
naturmangfold og idrett og friluftsliv og prinsippforslag for samferdsel og VA på
Eggemoen i Rinegrike kommune. I tillegg er det utfort en tra�kkanalyse for veinett
og kryssløsning mot Rv35. Arbeidet er utført høsten 2012.

2. BAKGRUNN

Planområdet ligger på Eggemoen i Ringerike kommune, langs Rv35, mellom
Hønefoss og Jevnaker. Flyplassen ble laget av tyskerne under andre verdenskrig,
og stod ferdig i 1944.
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etableringer som måtte komme.

Flyplassens med dens to planlagte taksebaner (en parallelt med rullebanen og en 
i planområdets ytterkant (den gamle taksebanen)) er viktige premissgivere for 
området. Både i forhold til plassering, samt behovet for etablering av virksomhet i 
nær tilknytning til disse.

Planområdet grenser mot Forsvaret i nordvest, LNF-område og avfallsplass mot 
nordøst, Rv 35 mot sørøst og planområde 065_375 ”Næring/industri på Eggemoen” 
i sør, jf. skisse av antatt planområde nedenfor.

02
Antatt	områdeplanavgrensing,	hentet	fra	Forslag	til	planprogram	Eggemoen	flyplass	og	næringspark,	2011
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3.  SAMMENDRAG AV ANALYSEN

For Naturmangfoldet er det spesielt viktig at områder med rødlistearter bevares. 
Så mye som mulig av vegetasjonen bør beholdes og dødisgropen midt på 
planområdet	er	et	interessant	innslag	i	et	ellers	flatt	landskap.	Ved	utbygging	bør	
korridoer og parkmessige områder beholdes mellom bebyggelsen.

Friluftsliv	er	viktig	på	Eggemoen,	men	traseene	er	flyttbare.	Kvaliteten	på	løyper	
som endres bør imidlertid være høy og med korridorer på mellom 30 og 50 meter, 
slik anbefalingen fra Direktoratet for Naturforvaltning anbefaler. Friluftslivet bør ha 
en plass på Eggemoen, selv om dette vil bli parallelt med næringsområder.

Med	dagens	kryssløsning	kan	trafikksystemet	tåle	en	utnyttelse	på	ca	22%	av	det	
totale utbyggingspotensiale. Med framtidig toplanskryss vil systemet tåle opp mot 
92%	av	utbyggingspotenisalet.	Erfaring	tilsier	imidletid	at	slike	næringsområder	
sjelden bygges ut i henhold til maksimalt potenisale. Tidsperspektivet for utbygging 
på Eggemoen er antagelig også betydelig lenger enn beregningsåret 2025. Antallet 
bilreiser inn og ut av området er basert på en “worst case-scenario” for å sikre at 
området tåler alle de planlagte aktivitetene på området. Hvis kapasiteten i toplan-
krysset blir sprengt bør alternative adkomster vurderes for enkelte av områdene på 
Eggemoen.

Prinsippet for internveier er basert på et ringveisystem og tilgjengelighet for 
gående og syklister.

Vann og avløp på Eggemoen er også foreslått som et prinsipp. Det er avklart med 
kommunen at de har tilstrekkelig kapasitet for beregnet økt vannforbruk ved 
utbygging. Renseanlegg og eksisterende pumpestasjoner har imidletid for liten 
kapasitet og må utbedres. Det er anbefalt å bygge vannledning i et ringsystem. 
Området har gode muligheter for overvannshåndtering på grunn av grunnforhold 
som består av sand og grus. Dette bør dermed utnyttes ved utbygging av området.

Overlayanalysen	viser	at	det	er	konflikt	mellom	Naturmangfold	og	Idrett	og	
friluftsliv	kontra	Infrastruktur	og	utbygging.	Ved	å	ta	hensyn	til	verdiene	som	finnes	
i området bør imidlertid utbygging på Eggemoen være akseptabelt. Utvikling og 
vern	vil	alltid	ligge	i	et	konfliktforhold,	men	verdier	i	et	område	kan	også	hensyntas	
på en slik måte at de blir en ressurs for den videre utvikling. Det anbefales gjort på 
Eggemoen.  
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4. NATURMANGFOLD

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.

Biologisk mangfold er summen av artsmangfold, genetisk mangfold og økologisk mangfold 
i et område. Det er et begrep som omfatter alle livsformer som finnes på jorden, og det 
samspillet de er en del av.

Geologi er læren om jordklodens og bergartenes historie, oppbygging og sammensetning.

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

4.1 Hva er der i dag?

I følge Nasjonalt referansesystem for landskap, som er en beskrivelse av Norges 
45	landskapsregioner,	hører	dette	området	til	«Landskapsregion	08	innsjø-	og	
silurbygdene på Østlandet». Landskapets hovedform på Ringerike karakteriseres 
som	en	gjennomgangsdal	med	sterkt	asymmetrisk	profil	og	vid	dalbunn.	
Landskapets småformer er karakterisert som varierte, og med en mangfoldig 
berggrunn. Sand- og grusavsetninger ligger spredt i regionen. Når det gjelder 
vann og vassdrag er regionen preget av store innsjøer som gir lang fjernvirkning, 
og	meandrerende	elver	med	rolig	flyt.	Vegetasjonen	i	området	preges	av	skog.	
Det er mest barskog med gran, og noe kalkfuru- og edelløvskog. Furuskog 
dominerer der det er karrig, samt på Ringerikes store smeltevannsavsetninger. 
Jordbruksmarka i området er blant landets største og beste. Det er store 
områder med sammenhengende jordbrukslandskap. Korn- og potetåkre er viktige 
elementer. I tillegg setter storfeholdet og fruktproduksjonen preg på landskapet. 
Jernbanen har vært med på å prege store deler av regionen med stasjonsbyer 
og	tettsteder.	Bolig-	og	ulike	typer	næringsbygg	utgjør	ca	70%	av	regionens	
bebyggelse, likevel er det ikke de som karaktersetter landskapet. Med en andel 
på	25%	av	total	bygningsmasse,	er	det	landbruksbebyggelsen	som	er	den	mest	
synlige. Her er også noe fritidsbebyggelse i skog og ved vann. I tillegg til de større 
innsjøenes vannspeil, er det jordbruket som binder regionen sammen, og som er 
karaktersettende på landskapet. 

4.1.1 Landskap

Landskapet på Eggemoen er et typisk platå (ca 190m.o.h), og fremstår som 
forholdsvis ensartet. Store åpne områder med både gress, grus, sand og asfalt 
dominerer.	Midt	på	området	ligger	flystripa	bred	og	godt	synlig.	Langs	flystripa	
ligger mindre grus- og sandhauger. Noen er gresskledte, siden de har ligget lenge. 
Ingen av disse haugene har særlig betydning for det generelle landskapsinntrykket. 
Den gamle taxebanen som utgjør yttergrensa i nordvest er også tydelig, men ligger 
mer gjemt bak trærne. Denne ser i dag ut som en rett grusveg. 

Planområdet er omrammet av høyreiste furutrær, og noe bjørk. Dette gjør at 
det	flate	terrenget	er	skjermet	med	hensyn	til	både	innsyn	og	utsyn.	Horisonten	
dannes av skogkledte åser i bakgrunnen. En dødisgrop ligger midt på området, 
inne i skogen. Denne er ca 20 meter dyp og er dekket med vegetasjon. Den er 
tydelig	på	grunn	av	den	markante	forsenkningen	i	det	ellers	flate	landskapet.	Den	
sørlige delen av området preges av den eldre militærleiren med kaserner og ulike 
driftsbygninger. Uteområdet i selve leiren er forholdsvis godt vedlikeholdt. Gresset 
er	klippet,	og	buskene	fremstår	som	friske	og	fine,	og	den	kultiverte	vegetasjonen	
sklir gradvis over i den naturlige vegetasjonen utenfor. Bygningene er derimot 
forlatte, og bærer tydelig preg av det. Et eldre lagerbygg i tre ligger i området 
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ved dødisgropa, og et gammelt trebygg ligger ved den gamle skytebanen. Den 
nedlagte jernbanestrekningen grenser til området et lite stykke i nord. Den er lite 
synlig på grunn av tett vegetasjon på sidene av traseen.

Foruten den asfalterte vegen som omkranser planområdet i sør og i vest er det 
også grusveger inne på området. Flere av dem går igjennom skogsarealer. Det 
er også et nettverk av stier her. Høyspentmastene som går rett utenfor området 
i sørvest påvirker landskapsbildet i svært liten grad. Det samme gjelder vegen 
inn mot dødisgropa og gjennom leirområdet. Ledningene påvirker landskapet lite 
fordi trærne rundt er minst like høye som mastene. Blir vegetasjonen her kuttet 
ned vil situasjonen derimot bli en annen. Utenfor området, i vest, ligger en større 
kolle. Denne vil bli et mer synlig landskapselement dersom vegetasjonen foran 
fjernes. Som tidligere nevnt har Ola Tronrud bygget	flere	større	næringsbygg	
sør på området, i tillegg til to nye hangarer. Utenfor næringsbyggene er det en 
stor asfaltert p-plass omgitt av høye furutrær. Under befaringen pågikk det også 
asfaltering av vegen mot Forsvarets anlegg, som ligger nord for planområdet.

03
Registrering av landskapsbilde
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Eggemoplatået består av mye
sandfuruskog. Jordsmonnet er
mineralrikt og furuskogen har
omtrent samme alder på alle trær
(rundt 100 år), og består av nesten
bare frisk ved. Busksjiktet er
varierende, fra tett bjørk, furu og
gran, til å være nesten fraværende.
Bunnsjiktet er stort sett blåbærskog
og bærlyngskog, ulike lavtyper og
en mengde karplantearter. Av de
viktigste funnene som er gjort her
er det fem rødlistede sopparter som
er sjeldne på landsbasis. Soppene
(arten mykorrhizza) som er relativt
næringskrevende er registrert
som «sårbare» og «nær truet», og
be�nner seg spesielt i lokalitet 1 og
2, men også i resten av området.
I tillegg er det et par rødlistede
fuglearter som hekker i området

4.1.2 Geologi

Eggemoplatået er spesielt i geologisk sammenheng fordi det inneholder et av
Norges største sand- og grusforekomster. I kvartærgeologisk sammenheng
anser man også at dette området har stor lokal verdi, hovedsakelig på
grunn av den store grusmoen (Michelsen, F. & Solvang, R. 2010. Eggemoen
Konsekvensutredning naturmiljø ). Eggemoen er et stort breranddelta bygd opp
foran isfronten. Over hele området preges over�aten av en rekke større og mindre
smeltevannsløp (Rapport nr. 2006.055 . 2006. NGU) .

4.1.3 Biologisk mangfold

Eggemoplatået er preget av en rekke verdifulle naturtyper av både lokal og
regional verdi. Det er det siste tiåret gjort ulike registreringer i forhold til det
biologiske mangfoldet på Eggemoen, og det er gjort funn av �ere artsforekomster.
De to siste er “Biologisk mangfold i Eggemoen militære skog” utført av
Forsvarsbygg (Prevista) i 2002 og “Oppfølgende undersøkelser av naturverdier på
Eggemoen 2010”, Ringerike kommune (Asplan Viak). Rambøll har ikke selv befart
området i detalj, men basert seg på disse to rapportene. Siden den tid er det
allerede store arealer som er nedbygd, og dermed årsak til at noe av dette allerede
er gått tapt. Spesielt gjelder dette «lokalitet 2» der alt er planert og hogget ned,
men også deler av “lokalitet 3” (se temakart), der det tidligere er registrert to
rødlistede fuglearter i hekketiden.

04

Fra venstre mot høyre: Furuskog - Ulike vegetasjonssjikt - På vei ned dødisgropa

05

Kart over biologisk mangfold, registrert 2010 (Oppføl -

gende undersøkelser av naturverdier på Eggemoen 2010,

Ringerike kommune (Asplan Viak)).
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rundt	flyplassen,	og	disse	har	ofte	reir	på	bakken.	Disse	befinner	seg	i	lokalitet	3.	
Veps og ulike sommerfugler er også registrert.

Rødlisteartene er registrert på kart, med hhv lokalitet 1 (Eggemoen nord, verdisatt 
til	B-viktig	iflg.	KU),	lokalitet	2	(Eggemoen	sør	I,	verdisatt	til	C-lokalt	viktig),	
lokalitet	3	(Eggemoen	sør	II,	verdisatt	til	C-	lokalt	viktig)	og	lokalitet	4	(Eggemoen	
III,	verdisatt	til	C	–	lokalt	viktig).	(Se	temakart)	I	lokalitet	1	finnes	de	fleste	av	
områdets rødlistearter. Denne ligger midt på området i nord, og har nasjonal verdi.
I	nærheten	av	flyplassen	er	det	registrert	hagemarkskog	med	klassifiseringsverdi	
C,	dvs	lokal	verdi.	I	tillegg	består	vegkantene	av	en	del	interessante	arter.

4.2 Tiltaket

Utbygging av området medfører endringer for både landskap og biologisk 
mangfold. Planene er arealkrevende, og mye av naturmangfoldet risikeres å gå 
tapt i utviklingen av området. 

4.3 Verdivurdering

4.3.1 Landskapskarakter

Her er en del av metoden «Landskapsanalyse, fremgangsmåte for vurdering av 
landskapskarakter og landskapsverdi» brukt. Den er laget av Direktoratet for 
Naturforvaltning (MD). Av hele analysen er det kun verdikriteriene vi har plukket 
ut som mest essensielle. Denne er brukt for å danne grunnlaget for verdisetting av 
landskapstemaet i planområdet som helhet.

Siden biologisk mangfold og geologi er en del av det som skal belyses er disse to 
temaene tatt med i en mindre tekstdel, utenfor skjemaet.

Vurdering av landskapskarakter i tabellen på neste side, der ***** (5) er høyest 
verneverdi, mens * (1) er lavest.
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Samlet verdi for landskapsbildet på Eggemoen er en svak middels verdi.

06
Tabell over verdi for landskapsbildet på Eggemoen

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

1 Mangfold og variasjon ***

Dette platået er svært ensartet, og med relativt få 
landskapselementer. Sand, grus og skogsområder ligger på 
begge sider av en stor asfaltert flystripe som dominerer 
hele området. Platået ligger på ca 190 m.o.h. Det er store 
åpne flater, og tettere områder med skog. Høye furutrær 
omkranser de åpne partiene, og de skogkledte åsene rundt 
danner siluetten et godt stykke i bakkant. Grusveger og 
mange stier danner et nettverk gjennom skogsarealene.  
Dødisgropa midt på området er et spennende innslag i det 
ellers svært flate terrenget. Rv35 danner yttergrensa på 
området i sørøst. Jernbanen avgrenser området et lite 
stykke i nord.

2 Tidsdybde og kontinuitet **

Landskapet forteller en interessant geologisk historie, men 
det var først på 1940-tallet, i krigens dager, at dette 
området begynte å ta form slik det fremstår i dag.

3 Helhet og sammenheng **

Skogen er en del av et større skogsområde som strekker 
seg fra Ringerike til Jevnaker. Det er naturen i seg selv som 
bidrar til helheten. Ringerikeområdet preges ellers av 
varierte småformer, uten egentlig å ha et enhetlig preg. Det 
som binder hele regionen sammen er jordbrukslandskapet. 
Men dette er overordnet for regionen. På Eggemoen, som 
er et platå, er det skogen som danner sammenhengen. 
Skogen mellom de åpne områdene er også med på å skape 
de ulike landskapsrommene. 

4 Brudd og kontrast **

Eggemoområdet er et platå i et noe mer variert landskap. 
Platået er forholdsvis ensartet når det gjelder både 
landskapskarakter og biologi (foruten enkelte sårbare og 
truede arter). Flystripa og den øvrige bebyggelsen er med 
på å bryte opp dette landskapsbildet.

5 Tilstand og hevd ***

Det lille som er av parkpreg, spesielt rundt den eldste 
leiren, og ved det nye teknologibygget holdes i enkel, men 
fin stand. Militærleiren ligger nedlagt og preges av dette. 
Området fremstår som oversiktlig, og bærer preg av 
aktivitet. Skogsområdene 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 ”strukturerer” inntrykket. 

7 Lesbarhet ***

Det er forholdsvis enkelt å orientere seg her. De store åpne 
landskapsrommene er svært dominerende, og er man inne 
i skogen kan den tydelige dødisgropa være et kjent 
orienteringspunkt. Ellers kan stier og veger være til hjelp i 
orienteringen.

8 Tilhørighet og identitet *** Flere oppfatter dette området som pent og attraktivt. 
Samlet verdi for området Svak middels verdi for området som helhet.**/***
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4.3.2 Geologi

Landskapet forteller en interessant geologisk historie, spesielt fra kvartærgeologisk 
tid.	Kort	fortalt	ble	de	store	sand-	og	grusforekomstene	som	finnes	i	området	
avsatt	etter	istiden,	for	ca	9800	år	siden,	da	brekanten	tok	en	pause	i	
tilbaketrekkingen. Selv	om	det	er	flere	dødisgroper	i	nærområdet	utenfor	
planområdet bør denne beholdes så langt det er mulig, som et element i et ellers 
flatt	terreng.	Slike	innslag	er	med	på	å	skape	liv	og	kontraster	i	landskapsbildet.	
Dette	kan	være	uforenelig	med	et	flyplassområde	som	Eggemoen	er	tenkt	utbygget	
til. Er det imidlertid mulig å bevare dødisgropen mellom bygninger, vil det være 
bra.

4.3.3 Biologi

Biologisk er området interessant. Det er funnet både sjeldne og nær truede 
arter av både sopp og fugler, der mange er rødlistearter. Vegetasjonen er variert 
på bunnsjiktnivå, og et godt klima sammen med et spesielt jordsmonn danner 
grunnlag for gode vekstforhold for enkelte arter. Skogen består av både bar- og 
løvtrær, men hovedsakelig furu. Fra avstand kan det være vanskelig å oppfatte at 
dette arealet har et så innholdsrikt biologisk mangfold som det faktisk har.
Sårbare og truede arter er avmerket på kartet som ulike naturtypelokaliteter.

For det biologiske mangfoldet kan tiltaket få større konsekvenser. En stor årsak til 
tap av biologisk mangfold er nedbygging av arealer, både store og små. Spesielt 
skadelig	vil	det	være	ikke	å	ta	hensyn	til	de	fire	avgrensede	lokalitetene	hvor	det	
er registrert rødlistearter. Sårbare og sterkt truede arter vil forsvinne fra området 
dersom det ikke blir tatt spesielle hensyn her. Selv om det skulle blir bestemt å 
bevare lokalitet 1, 3 og 4 (lokalitet 2 er allerede borte) (for lokalitetene, se tabell 
og	kart	i	figur	7	og	8), vil artene likevel kunne bli berørt på grunn av blant annet 
endringer i jordsmonnet, økt aktivitet i området, og lokal luftforurensing. Fjerning 
av mange trær vil endre forholdene, slik at en risikerer at soppen forsvinner, og 
fuglene	ikke	lenger	finner	plasser	å	hekke.	Spredningsmulighetene for artene 
kan forverres dersom det blir lang avstand mellom de økologiske «øyene». Store 
områder med lite permeable masser, f.eks asfalt, endrer også de hydrologiske 
forholdene. 

Artene som ble registrert i 2010, og som danner grunnlaget for verdisettingen av 
naturtypelokalitetene, er sjekket opp mot dagens Rødliste, men ikke befart på nytt. 
Det	er	kun	en	av	artene	som	er	nedgradert	fra	NT	(nær	truet)	til	LC	(livskraftig).	
Denne ligger i lokalitet 1. Dette vurderes til ikke å forandre verdisettingen på den 
aktuelle	naturtypelokaliteten,	siden	det	innen	denne	naturtypelokaliteten	er	flere	
arter som fortsatt er i samme kategori på Rødlista. 

4.3.4 Samlet vurdering

Omfanget av tiltaket er så stort at det berører mye av det biologiske mangfoldet, 
og mye av dagens landskapskvaliteter. Visuelt sett vil tiltaket ha stor nærvirkning. 
Eggemoens fremtoning vil endres. Fjernvirkningen vil derimot bli liten, siden dette 
er	et	flatt	platå	med	mye	skog	rundt	som	skjermer	mot	nær	sagt	alle	retninger.	
Store	bygg	vil	likevel	forandre	områdets	karakter,	og	sårbar	flora	og	fauna	vil	stå	
i fare for å gå tapt. Dette ensartede landskapet vil bli forandret til et område fylt 
med veger, store bygg og mye lys. Sistnevnte gjelder spesielt vinterstid, og da kan 
også nattehimmelen bli påvirket. 

Planene vil kun gi store lokale endringer. Likevel vil landskapet her tåle en 
slik utbygging som er foreslått, siden det ligger såpass skjermet fra resten av 
omverden. Ved	å	bygge	ut	dette	området	vil	det	føre	til	enkelte	konflikter	både	
for landskapsbildet og for det biologiske mangfoldet. Ut fra landskapsbildet vil 



TEMAUTREDNINGER EGGEMOEN

REF 1120555

14

08
Kart over naturverdier på Eggemoen

omfanget likevel begrense seg til et forholdsvis lokalt nivå. Planområdet ligger på 
et	flatt	område	omringet	av	høy	skog	som	skjermer	mot	innsyn,	og	inngrepene 
blir dermed i svært liten grad synlig utenfor selve planområdet. Men tiltaket får 
konsekvenser	for	området	rundt	ved	at	det	genererer	mer	trafikk	og	støy,	og	at	det	
blir mer belysning som for noen kan virke forurensende. 

07
Tabell over naturverdier på Eggemoen

Område Landskapet 
Eggemoen 

nord
Eggemoen     

sør II
Eggemoen    

sør III
Dødisgrop

Områdenr.
hele 

Eggemoen
1 3 4

Verdi *** B C C bør bevares

Tema
Landskaps- 

bilde
Biologisk 
mangfold

Biologisk 
mangfold

Biologisk 
mangfold

Landskaps- 
bilde og 
geologi
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4.4 Avbøtende tiltak 

Fjerning av større mengder vegetasjon vil øke inntrykket av at dette er et stort og 
flatt	område.	Ved	en	eventuell	utvikling	må	så	mye	som	mulig	av	vegetasjonen	
derfor beholdes. Vegetasjon har ulike funksjoner som å skape trivsel, det er 
romdannende, og det binder området sammen. Det tar lang tid for samme 
vegetasjon å vokse opp igjen dersom det hogges før eller under byggeperioden.

Tett og konsentrert bebyggelse kan være en fordel, siden det vil skåne et større 
område enn om det blir bygget mer spredt. Men uansett vil en slik utbygging 
påvirke ulike arter negativt. Det er heller ikke sikkert at det kan bygges veldig tett 
med	området	tenkt	utviklet	som	flyplass.

Det foreslås følgende avbøtende tiltak:

•	 De lokalitetene som er registrert med rødlistearter er spesielt viktige å bevare. 
I tillegg anbefales buffersoner på 50 meter rundt naturtypelokalitetene, 
(Ref:	Michelsen,	F.	&	Solvang,	R.	2010.	Eggemoen.	Konsekvensutredning	
naturmiljø.  Oppdragsgiver: Ringerike kommune, 04.03.2010), som er med 
på å opprettholde eksistensen på de ulike artene innen et slikt område. Denne 
buffersonen	er	ikke	med	på	områdene	tegnet	i	verdikartet	(figur	08) (Ref. mail, 
Rune Solvang, Asplan Viak).

•	 Dersom anleggsarbeidet foregår nær reir i hekkesesongen må en være 
observant i forhold til spesielt sårbare arter. 

•	 Beholde så mye som mulig av vegetasjonen. 
•	 Merke verdifull vegetasjon i randsonen. Dette for å sikre trær i 

anleggsperioden.
•	 Noen gamle trær og noe død ved bør ligge igjen for å gi den sjeldne soppen 

best mulig levekår. Derimot vil for mye kvist som blir liggende igjen etter hogst 
være med på å øke humusdekket, og dette er ikke en gunstig situasjon for 
soppen.

•	 På	tross	av	at	det	er	flere	dødisgroper	utenfor	planområdet,	bør	det	vurderes	å	
beholde	denne	som	et	interessant	innslag	i	det	ellers	flate	terrenget.

•	 Det	er	viktig	å	gi	de	store	flatene	det	livet	en	kan	gi	dem.	En	park,	eller	et	
mindre rekreasjonsareal i tilknytning til byggene som planlegges kan være en 
løsning for å bryte opp næringsområdet. Noen av disse bør også bevares ved 
en eventuell utbygging og fortetting seinere. 

•	 Som	følge	av	at	det	anlegges	store	områder	med	asfalt	og	harde	overflater	
vil det bli mye vann som kan brukes positivt i anlegget, for eksempel i 
parksammenheng. 

•	 Dokumentere før-situasjonen, slik at eventuelle negative konsekvensene kan 
bevises.
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5. IDRETT OG FRILUFTSLIV

Eggemoen er et populært område som brukes til friluftsliv- og idrettsaktiviteter 
av	mange	ulike	grupper.	Området	er	klassifisert	som	lokalt	og	regionalt	viktig	
friluftsområde. Gjennom innspill til varsel om planoppstart og innspill til 
planprogrammet har ulike offentlige instanser og brukergrupper kommentert idrett 
og friluftsliv på Eggemoen. Det legges i disse innspillene vekt på mangfoldet av 
brukergrupper området har og at dette kreves en viss mengde areal. I tillegg er 
det viktig med sammenhengende områder uten stengte forbindelser. Det legges 
også vekt på at ved utvikling og nedbygging av området bør det enten bevares 
eksisterende friluftsområder eller legge til rette for alternative ruter og at adkomst 
og parkering sikres ved etableringen av nye områder eller løyper.

5.1 Hva er på Eggemoen i dag?

De hyppigste brukerne av Eggemoen er den uorganiserte mosjonisten som bruker 
området til gåturer, jogging, bærplukking og ski. I tillegg er Eggemoen et viktig 
område for orienteringssporten, ringerikstradisjonen med null-løp og for organisert 
hundetrening. I tillegg er veien en viktig adkomst til Buttentjern skytesenter for 
skytterlaget.

I et samordningsmøte arrangert av kommunen 23.02.12 deltok de overnevnte 
organiserte idrettene i tillegg til Ringerike idrettsråd og Buttentjern jaktskytesenter, 
Vågård Vel, representanter fra Ola Tronrud AS og andre grunneierne i området og 
kommunens	representanter.	Hver	brukergruppe	definerte	sine	viktigste	områder	på	
Eggemoen	(se	figur	09).	Null-løpene	ble	tegnet	inn	på	eget	kart	som	er	videreført	i	
figur	10.

I ettertid har Tronrud i overenskommelse med konsulent også utført 
oppfølgingsintervjuer for å kartlegge den uorganiserte bruken av Eggemoen enda 
grundigere. Intervjuobjektene ble blant annet spurt om type aktivitet, årstid, alder, 
alternative områder de bruker til det samme og om de ville konkretisere noen av 
svarene. I tillegg tegnet de på kart hvilke områder eller løyper de brukte når de var 
på Eggemoen.

Det må understrekes at denne analysen kun omfatter Eggemoen. Det er ikke 
vurdert	om	det	finnes	erstatningsareal	andre	steder	i	kommunen.	På	Ringerike	
kommunens nettside er det en oversikt over friluftsområder på Ringerike, som kan 
være alternativer til Eggemoen.

Under	vises	influensområdet	(figur	10).	Influensområdet	er	satt	etter	
vurderinger gjort på kart, data fra kommunens samordningsmøte og intervjuer. 
Influensområdet	er	videre	delt	opp	i	hensiktsmessige	delområder,	basert	på	
naturlige	avgrensninger	i	geografi	og	menneskelagde	barrierer,	samt	områdenes	
karakter	og	bruk	(figur	11).	
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09
Kartskisse over viktige bruksområder for idrett og friluftsliv (fra samordningsmøte 23.02.12)
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10
Influensområde	for	Idrett	og	friluftsliv	på	Eggemoen,	vist	med	merket	løypenett

11
Delområdene som skal verdsettes i temaet Idrett og friluftsliv på Eggemoen
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5.3 Verdivurdering

Influensområdet	er	såpass	lite	at	det	på	enkelte	av	delområdene	føles	
hensiktsmessig å gi enkelttraseer høyere verdi enn området rundt og mellom 
disse. De områdene der dette er gjort er det på bakgrunn av observasjoner og 
intervjuer	gjort	i	influensområdet	og	av	data	samlet	på	kommunens	«workshop»	
med de ulike brukergruppene. Enkelte områder kan tenkes å vurderes høyere 
hvis andre områder forsvinner (dette er verdsatt under kategorien Potensiale 
i verdivurderingsskjemaet). Dette forutsetter opparbeiding av adkomst/

12
Kriterier for verdisetting av friluftsområder 
(DN, håndbok 25).

5.2 Metode

Metoden brukt for å verdsette 
delområdene baserer seg på 
håndbok 25 fra Direktoratet for 
naturforvalting - Kartlegging og 
verdsetting av friluftsområder. 
Verdisettingskjemaet fra håndboka 
er brukt for å strukturere 
verdsettingen. 

Hvert delområde skal her gis verdien 
A,	B,	C	eller	D	ved	å	vurderes	etter	
tolv ulike kategorier. 
Disse sju viktigste kategoriene er 

1. Bruk
2. Regionale/nasjonale brukere
3. Opplevelseskvaliteter
4. Symbolverdi
5. Funksjon
6. Egnethet
7. Tilrettelegging.

Scoren innenfor hver kategori går 
fra 1 til 5, der 1 er lavest score. 
Scoren gitt de ulike delområdene 
på Eggemoen er gitt ut fra 
forundersøkelsene som er nevnt i 
delkapittel 5.1. 

Verdiene som til slutt gis 
delområdene basert på score er
 
•	 A - Svært viktig friluftsområde
•	 B - Viktig friluftsområde
•	 C	-	Registrert	friluftsområde
•	 D	-	Ikke	klassifisert	friluftsområde

Som	vi	ser	av	figur	12	vil	høyeste	score	på	de	sju	første	kategoriene	alene	føre	til	
at et område blir vurdert som et A-område. Videre kan også en generell høy score 
for et delområde føre til at det vektes som A. Dette har ikke vært relevant for 
områdene på Eggemoen. 

For å forenkle metoden har vi ikke tatt med områder som ville falt innenfor 
kategori	D	-	Ikke	klassifisert	friluftsområde.	Vi	har	konsentrert	oss	om	de	
områdene som gjennom forundersøkelser som work shop og intervjuer har pekt 
seg ut som de brukte friluftsområdene og verdisatt disse.
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Verdsettingen av delområdene viser generelt disse tendensene:

•	 Høy score på bruk (enten frekvens eller mange ulike typer aktiviteter). Dette 
kommer av at de verdsatte delområdene er plukket ut nettopp fordi de er i bruk 
av de ulike gruppene.

•	 Middels	score	på	opplevelseskvaliteter	over	de	fleste	områdene,	gitt	pga	av	det	
flate	mo-landskapet	som	egner	seg	godt	til	friluftsliv

•	 En del områder får høy score for spesiell funksjon. Dette er da adkomst, 
parkeringsmuligheter eller korridorfunksjon.

•	 Høy score på egnethet, nok en gang pga kvalitetene typisk ved en mo.
•	 En	del	får	høy	score	på	tilrettelegging,	dette	er	da	i	all	hovedsak	at	det	finnes	et	

merket og opparbeidet løypenett. Aller høyeste score ikke gitt fordi områdene 
ikke er utformet etter universell utforming.

•	 Ellers har områene jevnt over score over middels i gjennomsnitt. De best 
vurderte områdene i gjennomsnitt er område 2 og 4 og løypenettet i område 3, 
6 og 7. 

13
Tabell verdisetting idrett og friluftsliv, Eggemoen

parkeringsmuligheter og løypenett. 

Utenfor delområdene som er verdivurdert ligger det viktige adkomstveier og 
parkeringer (bl.a. ved den gamle militærleieren). Det forutsettes at disse holdes 
åpne, eller at tilsvarende alternativer blir opparbeidet ved endringer i området. 

Kategori Beskrivelse 2 4 5 6
området løyper området løyper kun lysløype området løyper

1 Bruk Hvor stor er dagens brukerfrekvens? 3 5 5 2 5 5 5 5 2 5

2
Regionale/ 
nasjonale 
brukere

Brukes området av personer som 
ikke er lokale? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3
Opplevelses- 
kvaliteter

Har området spesielle natur, 
landskaps- eller kulturhistoriske 
kvaliteter?

3 3 3 3 3 3 2 2 3 3

4 Symbolverdi Har området en spesiell 
symbolverdi? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Funksjon
Har området en spesiell funksjon 
(adkomst, parkering, korridor og 
lignende)?

3 5 5 3 5 5 5 5 1 5

6 Egnethet

Er området spesielt godt egnet for 
en eller flere enkeltaktiviteter som 
det ikke finnes like gode alternative 
områder til?

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7 Tilrettelegging Er området spesielt tilrettelagt for 
spesielle aktiviteter eller grupper? 1 4 4 1 4 3 3 4 2 4

Kunnskaps- 
verdier

Er området egnet i undervisnings- 
sammenheng eller har området 
spesielle natur- eller 
kulturvitenskaplige kvaliteter?

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Inngrep Er området inngrepsfritt? 3 1 3 3 1 4 3 1 3 1

Utstrekning Er området stort nok for å utøve de 
ønskede kvalitetene? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Potensiell bruk Har området potensial utover 
dagens bruk? 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3

Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god nok, eller 
kan den bli god? 4 4 5 5 5 4 3 5 3 3

Total score Sammenstilling 2,8 3,2 3,3 2,7 3,2 3,3 3,0 3,1 2,4 3,0

VERDI Basert på høyeste score kategori 1-
7, jmf Håndbok 25, DN. B A A B A A A A B A

1 3

 - 
- -

 a
nd

re
 k

rit
er

ie
r -

 - 
-

7
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Område 1: Området utenfor oppmerket løypenett blir i noen grad brukt til 
uorganisert mosjon på sommerhalvåret. Området skiller seg ellers ikke mye fra det 
generelle inntrykket, men får ikke høyeste score på noen punkter.  Et punkt får litt 
høyere enn de andre områdene og det er Potensiale, dette ved at området kan bli 
viktig hvis andre områder faller bort.
Verdivurdering: B – viktig friluftsområde

Løyper 1: Løypene i område 1 blir brukt svært mye til uorganisert mosjonsaktivitet 
og opparbeidelsen av merket løypenett gjør det svært attraktivt for denne gruppen.
Verdivurdering: A – Svært viktig friluftsområde

Område 2: Området blir mye brukt både på merkede løyper og utenfor løypenettet, 
hele området vurderes derfor under ett. Området er svært viktig for uorganisert 
idrett sommer, i tillegg til at det har en adkomstfunksjon med parkering (langs 
vei). Null-løpene har en av løypene sine på dette området.
Verdivurdering: A – Svært viktig friluftsområde

Område 3: Området generelt er en del av det området orienteringslaget har 
markert som et viktig område. Bortsett fra dette viser undersøkelsene at det er 
forholdsvis liten aktivitet utenfor oppmerket løypenett. Området ligger nær vei og 
parkering og har god tilgjengelighet.
Verdivurdering: B - viktig friluftsområde

Løyper 3: Løypene i dette område 3 vurderes for seg fordi oppmerket løype og 
lysløypa er svært mye brukt til mosjonsaktivitet både sommer og vinter. Null-
løpet har en av sine løyper langs dette nettet. Høy karakter er også gitt for 
Funksjon fordi disse løypene fungerer som en korridor mot områdene nordover 

14
Kart verdisetting idrett og friluftsliv, Eggemoen
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(10-kilometeren) og østover (lysløypa).
Verdivurdering: A - Svært viktig friluftsområde

Område 4: Området er viktig både for orienteringslaget og for den aktive 
hundetreningen som foregår på Eggemoen. For de uorganisert mosjonistene er 
ikke området så mye i bruk, dette kommer nok av at det ikke er merket løyper på 
området.	På	grunn	av	områdets	viktighet	for	flere	brukergrupper	for	det	score	5	på	
Bruk. Det har også godt potensiale for økt bruk av de uorganiserte mosjonistene.
Verdivurdering: A - Svært viktig friluftsområde

Område 5: Området nord for jernbanen, med stisystem og merkede løyper i 
retning Buttentjern, noe som gir høy verdi i kategorien Funksjon. Dette området 
har også svært høy bruksfrekvens av uorganiserte mosjonister og er et viktig 
område for både orientering og hundetrening.
Verdivurdering: A - Svært viktig friluftsområde

Løyper 6: I dette området er kun vinteraktivitet langs lysløypa verdsatt. Det 
kommer av mangelfull data for bruk utover dette. Dette området ligger et stykke 
utenfor planområdet, men er tatt med fordi det henger sammen med lysløypa 
i område 3 og 7 og er en viktig del av løypenettet for skigåerne på Eggemoen 
vinterstid. Lysløypa er svært mye Brukt.
Verdivurdering, vinter: A - Svært viktig friluftsområde

Område	7:	Området	ligger	sør	for	jernbanen	og	nord	for	rullebanen	for	fly.	
Det er i lite bruk utenfor merket løypenett. Imidlertid har området en score 
på 4 for Egnethet, fordi sand- og grusdekket gir en variasjon som spesielt 
orienteringsløperne verdsetter.
Verdivurdering: B- viktig friluftsområde

Løyper 7: Både merket løype for 10-kilometer og lysløypa (sammenfallende i dette 
området) har trase gjennom område 7. Disse har en svært høy Bruk sommer og 
vinter. I tillegg får løypene en høy score på Funksjon, som korridorområdet for 
løypene nordover og vestover.
Verdivurdering: A - svært viktig friluftsområde

5.4 Anbefaling ved videre utvikling og avbøtende tiltak

Brukerne av det merkede løypenettet legger vekt på at det er mulighetene for 
merkede løyper og ikke dagens konkrete trase som er det viktige. Selv om løypene 
i område 1, 3, 6 og 7 vektes høyt, vil de ikke få lavere verdi hvis trasene legges 
om noe. Dette avhenger av at adkomst- og parkeringsmuligheter opprettholdes, 
at kvaliteten på de nyopparbeidede løypene er høy og at nok skogsareal beholdes i 
kantarealene i disse grønne korridorene, slik at naturopplevelsen beholdes. 
Direktoratet for naturforvalting anbefaler korridorer med en bredde på mellom 
tretti og femti meter med hensyn til dette. Det må legges til at dette også vil være 
en berikelse for biologisk og økologisk mangfold.

Eggemoen er et viktig friluftsområde, samtidig som det landskapsmessig 
også	er	ideelt	for	flyplassvirksomhet	på	den	flate	moen.	Det	vil	alltid	være	en	
avveiningsmulighet som ligger mellom utvikling og bevaring, der begge sider må 
gi og ta for å skape generelt gode løsninger. Etter analyse av bruksområdene 
for idrett og friluftsliv på Eggemoen vurderes det dit hen at næringsutvikling er 
forsvarlig, så fremt det legges til rette for at friluftslivet også kan ha plass på 
Eggemoen. Det understrekes at alternative erstatningsområder for friluftsliv ellers 
i Ringerike ikke er vurdert. Enkelte steder bør hele skogsområder bevares, andre 
steder holder det at det er et opparbeidet og merket løypenett, da store deler av 
aktivitene foregår langs dette.
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6. SAMFERDSEL

Dette kapittelet omhandler tra�kale vurderinger med tanke på kryssløsning
og internveier på planområdet. Det er beregnet fremtidig turproduksjon fra
næringsområdet og utført kapasitetsberegning av fremtidig planskilt kryssløsning
med Rv35, samt beregning av hvor mye tra�kk fra området som kan aksepteres
med dagens kryssløsning. Dette er basert på grove anslag for utbyggingsvolum og
type virksomhet innenfor området. To ulike situasjoner er vurdert; Maks utbygging
på planområdet og maks “sannsynlig” utbygging. Maks “sannsynlig” utbygging er
en mer realistisk tilnærming, men trolig vil også dette være et høyt anslag innen
2025 som er valgt som prognoseår for beregningene.

Det er utarbeidet et eget temakart i GIS som viser en prinsippskisse for
internveinett på planområdet. I tillegg er det utarbeidet en mer beskrivende tekst
angående prinsipp for internveier og andre spesielle hensyn. Muligheter for gang-
og sykkeltra�kk til planområdet er også beskrevet.

Tur - For�ytning av person eller kjøretøy fra et startpunkt til et endepunkt. En reise
til og fra f.eks. et kjøpesenter er to turer.
Biltur - For�ytning av et kjøretøy fra et startpunkt til et endepunkt uavhengig
av hvor mange personer som er i bilen. Gjennomsnittlig antall personer per bil
(belegg) som benyttes i beregninger varierer avhengig av type virksomhet som er
mål for turen og tid på døgnet.
Turgenerering - En tur genereres (skapes) i sitt startpunkt.
Turattrahering - En tur attraheres (tiltrekkes) i sitt endepunkt.
Turproduksjon - Summen av generert og attrahert tra�kk.
Kapasitet - Øvre teoretiske grense for hvor mye tra�kk som kan avvikles i et snitt
eller kjørefelt innen et gitt tidsrom.
Belastningsgrad - Forholdet mellom tra�kkvolum og kapasitet. Belastningsgrad er
et mål for avviklingsstandard , og angir forholdet mellom tra�kkvolum og kapasitet.
Dersom belastningsgraden er under 0,70 gir dette normalt stabil avvikling uten
kø av betydning. Belastningsgrad i området 0,70 – 0,85 gir akseptabel avvikling,
men vil tidvis kunne oppleves problematisk. Dette skyldes at tra�kken ikke
ankommer i en jevn strøm slik at det i kortere perioder kan være større pågang.
Belastningsgrad over 1,0 betyr at tra�kkstrømmen er høyere enn tilgjengelig
kapasitet, og tilfarten er dermed overbelastet. Dette vil gi en ustabil avvikling med
kødannelser.
ÅDT - Årsdøgntra�kk. Det totale antall kjøretøy som passerer et snitt på en veg i
løpet av ett år, dividert med 365.

6.1 Dagens situasjon

6.1.1 ÅDT og fartsgrenser

ÅDT på Rv35 er 8400 biler/
døgn, og av dette er 11 % tunge
kjøretøy (Norsk Vegdatabank).
Disse tallene gjelder for år 2011.
Vi fremskriver ÅDT på Rv35 med
følgende vekstfaktor for Buskerud
fylke (prognose for tra�kkutvikling,
Statens vegvesen) som vist i �gur
15. Vi vekter mellom lette og tunge
kjøretøy. Dette gir en ÅDT på rundt
8540 biler/døgn i år 2012, hvorav
ca. 11 % (ca. 950 biler /døgn) er
tunge kjøretøy. 15

Prognose for tra�kkutvikling Buskerud, Statens vegvesen
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Fartsgrensen	på	Rv35	er	70	km/t	vest	for	krysset	Eggemoen	x	Rv35	og	80	km/t	øst	
for krysset.

6.1.2	 Dagens	trafikk

På bakgrunn av opplysninger fra oppdragsgiver og egne antakelser er det 
beregnet en turproduksjon for dagens situasjon, vist i figur 16. Trafikken	benytter	
adkomstveien til Eggemoen fra Rv35. Forsvaret ligger utenfor planområdet, men 
ettersom dette er en eksisterende virksomhet som også benytter adkomstveien fra 
Rv35,	er	tilhørende	trafikk	inkludert.

16 
Turproduksjon, dagens situasjon

Figur 17 viser	beregnet	trafikk	i	makstime,	samt	en	estimert	fordeling	av	denne.

17
Trafikkfordeling,	dagens	situasjon

1 Basert som følge av opplysning om at det i en travel periode kan være opp mot 20 vareleveringer for Tronrud 
Engineering. Ntic har 3-4 besøkende/vareleveringer per dag. Totalt 40 bilturer er anslått. 
2 Basert på opplysning om ca. 120 besøkende per måned for Tronrud Engineering. Per ukedag utgjør dette 6 besøk-
ende. 4 besøkende for resterende virksomheter er så anslått, 
3 Basert på opplysning om at Forsvaret har 150 passerende biler gjennom porten daglig.
4 Basert på opplysning om 2 lærere og toppen 5-10 elever. Det er dog usikkert om Arbeidsinstituttet vil bestå i frem-
tiden. Vi har likevel valgt å ta det med, dog det utgjør kun en liten del av turproduksjonen.

1
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Anslått	trafikk	som	benytter	adkomstveien	fra	Rv35	til/nær	planområdet	i	dag	
er	160	biler	i	makstimen.	Denne	trafikken	antas	å	være	konstant	i	fremtiden.	I	
tillegg	vil	friluftsområdene	på	planområdet	og	i	nærheten	generere	trafikk.	Da	
denne	trafikken	i	liten	grad	antas	å	forekomme	i	makstime,	og	derfor	ikke	vil	ha	
innvirkning på våre beregninger, har vi valgt å se bort fra denne.

6.2 Konsekvenser av tiltaket - full utnyttelse av utbyggingspotensialet

Vi ser det som lite sannsynlig at utbyggingspotensialet innen planområdet utnyttes 
fullt innen valgt prognoseår 2025 (jfr. kapittel 6.2.3). Vi har likevel tatt med en slik 
beregning for å vise konsekvensene av en øvre utbygging.

6.2.1	 Nyskapt	trafikk

Det	er	tatt	utgangspunkt	i	en	grov	foreslått	fordeling	(grunnflate	på	terreng)	
for ulike virksomheter, deretter er det anslått antall etasjer per virksomhet 
for	å	finne	totalt	areal.	Det	er	videre	anslått	at	90	%	av	det	totale	arealet	er	
trafikkgenererende	areal,	dvs.	ekskludert	kjeller,	parkeringsareal	og	annet	ikke-
disponibelt areal,	se	figur	18.

18
Antatt planlagt utbyggelse fordelt på ulike typer virksomhet

Erfaringstall	fra	Statens	vegvesen	håndbok	146	“Trafikkberegninger”	er	benyttet	
for	beregning	av	turproduksjon.	Det	er	antatt	at	hangar/flyrelatert	industri	har	
turproduksjon per 100 m2 som ligger i det nedre sjiktet for industri/produksjon i 
håndbok	146,	altså	2	biler	/100	m2,	ettersom	flymateriell	er	svært	plasskrevende.	
Det	er	planlagt	arealer	til	bl.a.	teknisk	utdanning	for	vedlikehold	av	fly	og	
helikopter m.m., samt pilotutdanning. Turproduksjon for denne type undervisning 
vil variere fra annen undervisning på barne- og ungdomsskole, videregående skole 
og universitet/høyskole. Vi antar lik turproduksjonen for undervisning som for 
industri.

For messehallen baseres turproduksjon på antall besøkende, evt. antall 
parkeringsplasser. Dette er dog uvisst per dags dato.  Andre messehaller i 
Kongsvinger,	på	Lillehammer	og	på	Hamar	har	rundt	800	p-plasser.	Siden	
messehallen på Eggemoen er tenkt å benyttes til utstilling av for eksempel 
maskiner, kjøretøy og utstyr, som er arealkrevende, antas noe lavere 
parkeringsdekning. Vi har lagt til grunn 600 p-plasser. Det antas at hver plass 
genererer	3	turer,	noe	som	resulterer	i	1800	biler	/døgn.	Dette	estimatet	gjelder	
ikke daglig ettersom det ikke vil være utstillinger her hver dag. Det er dog antatt 
at bruken av messehallen kan forekomme på en hverdag, og for en slik situasjon 
vil	1800	biler	/døgn	legges	til	grunn	sammen	med	resterende	turgenerasjon	for	
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ikke	å	undervurdere	trafikale	konsekvenser.	Vi	regner	altså	med	et	“worst-case”	
scenario	med	avvikling	av	trafikk	til/fra	messehallen	sammenfallende	med	annen	
rushtrafikk.	
For logistikk antas det større vareleveringer med lastebil. Denne type logistikk vil 
ha lavere turproduksjon enn f.eks. budbilvirksomhet, men sannsynlig høyere enn 
for industri/lagervirksomhet (3,5 biler /100 m2). Det antas 5 biler /100 m2. 

Totalt gir dette en turproduksjon som vist i	figur	19.	

19
Turproduksjon, planlagt bebyggelse

Det	antas	at	60	%	av	trafikken	som	kjører	inn	til	planområdet	i	morgenrush	
kommer	fra	vest	(fra	retning	Hønefoss),	mens	40	%	kommer	fra	øst	(fra	retning	
Jevnaker).	Det	antas	at	trafikk	som	kjører	ut	fra	planområdet	fordeles	tilsvarende,	
med	60	%	som	kjører	mot	vest	og	40	%	som	kjører	mot	øst.	I	ettermiddagsrush	
antas en omvendt fordeling som for morgenrush.

Figur 20 viser	beregnet	trafikk	i	makstime	basert	på	nytt	trafikkgenererende	areal,	
samt en estimert fordeling av denne.

20
Trafikkfordeling,	planlagt	bebyggelse

5 Det er antatt 600 p-plasser for messehallen, hvor hver plass genererer 3 turer per døgn.  Det er antatt 600 p-
plasser for messehallen, hvor hver plass genererer 3 turer per døgn.
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Tiltaket genererer rundt 13500 biler/døgn. Det presiseres igjen at dette er basert 
på grove anslag av arealfordeling per type virksomhet.

6.2.2	 Total	trafikk	på	adkomstveg

Ved	å	anta	en	tilsvarende	retningsfordeling	av	dagens	trafikk	som	for	tiltakets	
trafikk	resulterer	dette	i	en	total	trafikk	på	adkomstveien	fra	Rv35	som	vist	i	figur	
21.

21
Total	trafikk	adkomstvei	Eggemoen

6.2.3 Kryssforhold/kapasitetsberegning

År 2025 er valgt som prognoseår. Vi fremskriver ÅDT (2012) på Rv35 med 
vekstfaktorer for Buskerud fylke som	vist	i	figur	15.	Det	er	vektet	mellom	lette	og	
tunge kjøretøy, da vi har separate vekstfaktorer for disse to kjøretøygruppene. 
Dette	medfører	et	veksttall	på	ca.	21	%	totalt	og	tilsvarer	en	ÅDT	på	Rv35	på	
10340	biler	/døgn	i	2025,	hvorav	ca.	12	%	er	tungtrafikk.	

Vi har oppgitt ÅDT for Rv 35, samt anslått en turproduksjon på 160 biler /time for 
dagens situasjon på adkomstveien (jfr. kapittel 6.1.2). Sistnevnte er inkludert i 
ÅDT	for	Rv35.	For	å	fordele	trafikken	på	adkomstveien	på	svingebevegelse ut/inn 
av krysset, er det gjort følgende:

•	 ÅDT på Rv35 i 2025 er beregnet å være ca. 10340 biler /døgn. Av denne 
trafikken	er	det	antatt	at	10	%	forekommer	i	makstime,	altså	ca.	1030	biler	/
time. 

•	 For	dagens	situasjon	er	det	antatt	en	makstimetrafikk	som	benytter	
adkomstveien	fra	Rv35	på	rundt	160	biler	/time.	Denne	trafikken	fordeler	seg	
mot	øst	og	vest	i	forholdet	60	%/40	%	i	ettermiddagsrush.	

•	 Det	antas	10	%	av	ÅDT	på	Rv35	i	makstime	og	en	50/50	fordeling.	Ved	
å	trekke	fra	trafikken	fra	dagens	situasjon,	i	forholdet	60/40,	nevnt	over,	
resulterer dette i ca. 460 biler/time mot øst og ca. 420 biler/time mot vest på 
Rv35 i år 2025 i ettermiddagsrush.

•	 Videre	er	trafikken	på	160	biler	/time	lagt	til	den	anslåtte	turproduksjonen	for	
tiltaket	(som	vises	i	figur	21).	

Dagens kryssutforming med total trafikk for prognoseår 2025

Det er gjennomført beregninger med dagens kryssløsning med vikeplikstregulering 
og kanalisering (eget venstre- og høyresvingefelt) av adkomstveien da det er 
bredde nok til en parallell oppstilling. Det er makstimen om ettermiddagen som 
er dimensjonerende. På bakgrunn av overnevnte forutsetninger og antakelser vil 
dagens	T-kryss	ha	en	trafikkfordeling	som	vist	i	figur	22	med full utbygging av 
næringsarealet. 

Trafikkmengdene	for	dette	tilfellet	er	så	store	at	programmet	CapCal	ikke	klarer	
å gjennomføre konkrete kapasitetsberegninger. Årsaken er at belastningsgraden 
for krysset er større enn 1 i tilfarten fra planområdet, og krysset er dermed 
overbelastet.	Det	er	med	andre	ord	ikke	mulig	å	avvikle	trafikk	av	denne	
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22

Dagens kryssutforming med år 2025-tra�kk og kanalisering av adkomstvei

Toplanskryss med total tra�kk for prognoseår 2025

I planene for utbedring av Rv35 er dagens kryss erstattet av et toplanskryss.
Krysset er skissert i �gur 23. Krysset er utformet som et ruterkryss.

størrelsesorden med dagens kryssløsning.

23

Planlagt toplanskryss Rv35 x adkomstvei Eggemoen
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For å vurdere kapasiteten til denne kryssutformingen benyttes Statens 
vegvesen håndbok 159 “Kapasitet på vegstrekninger”, tabell 6B. På-
rampen	om	ettermiddagen	har	mest	trafikk	som	skal	inn	på	Rv35,	og	det	
er vekslingsstrekningen mellom denne rampen og hovedvei som vil være 
dimensjonerende. Figur 23 er	brukt	for	å	illustrere	trafikkfordeling.	Selve	
figuren	er	hentet	fra	Statens	vegvesen	håndbok	159,	Figur	2.10	Ruterkryss.	
Vær oppmerksom på at det for vårt tilfelle ikke er 4-feltsvei, men 2-feltsvei på 
hovedveien (Rv 35).

23
Toplanskryss (kilde SVV Hb 159, Figur 2.10 Ruterkryss

En	trafikk	på	ca.	420	biler/time	i	retning	øst	på	Rv35	i	år	2025	(beskrevet	i	
kapittel	6.2.3)	vil	sammen	med	trafikk	fra	adkomstveien	på	ca.	1290	biler	/time	i	
ettermiddagsrush	utgjøre	en	total	makstimetrafikken	på	ca.	1710	biler	/time.	Med	
en kapasitet på ca. 1900 biler /time for vekslingsstrekning til/fra ramper (service-
nivå	E),	ifølge	Håndbok	159,	medfører	en	trafikk	på	1710	biler/time	en	teoretisk	
belastningsgrad	på	0,90.	Dette	medfører	at	problemer	med	trafikkavvikling	vil	
oppstå i perioder. Det er forutsatt at belastningsgraden ikke skal overskride 
0,85 (jfr. kap. 6, innledningen) for	noen	av	tilfartene.	Det	er	trafikk	som	skal	fra	
planområdet	mot	vest	på	Rv35,	sammen	med	øvrig	vestgående	trafikk	på	Rv35	
som	er	dimensjonerende.	85	%	av	kapasiteten	på	1900	biler/time	resulterer	i	en	
maks	trafikk	på	1615	biler/time	totalt	for	disse	trafikkstrømmene.	Trafikken	på	
Rv35	er	konstant,	så	ved	å	ekskludere	denne,	er	en	trafikk	på	ca.	1190	biler/time	
fra planområdet ut mot Rv35 vestover det maksimale for at belastningsgraden 
ikke	skal	overskride	0,85.	For	denne	belastningsgarden	innebærer	det	for	
toplanskrysset	en	mulighet	til	å	avvikle	trafikk	tilsvarende	en	utnyttelse	av	det	
totale	utviklingspotensialet	på	92	%.	

Dette kapittelet omhandler et “worst-case” scenario ved at vi har beregnet for full 
utnyttelse	av	utbyggingspotensialet	innen	planområdet,	inkludert	trafikk	til/fra	
messehall	sammenfallende	med	annen	rushtrafikk.	Beregningene	viser	at	det	er	
mulig	å	avvikle	trafikk	av	denne	størrelsesorden	ved	etablering	av	et	toplanskryss,	
men	trafikken	vil	i	perioder	være	så	høy	fra	næringsområdet	at	det	vil	oppstå	
kø og forsinkelser. Dette kan vurderes som akseptabelt så lenge det ikke skaper 
tilbakeblokkering til Rv 35.
Erfaring tilsier at store sammenhengende utbyggingsområder av denne 
typen erfaringsmessig ikke bygges ut i henhold til det maksimale potensialet. 
Beregningsmessig er det likevel vanlig å begynne med dette. Videre vil 
sannsynligvis	noe	av	den	beregnede	trafikken	være	interntrafikk	som	ikke	kommer	
ut på Rv35. To eksempler på dette er postbil, som i regnestykkene gir to turer pr 
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24
Turproduksjon maks “sannsynlig” utbygging

Tiltaket genererer rundt 10310 biler /døgn. Det presiseres igjen at dette er basert 
på grove anslag av arealfordeling per type virksomhet. 

6.3.2	 Total	trafikk	adkomstvei

Forutsetninger er som i	kap.	6.2.2.	Dette	medfører	en	total	trafikk	på	
adkomstveien	fra	Rv35	som	vist	i	figur	25.

døgn pr virksomhet, men i praksis bare er to turer til/fra riksvegen. Det samme 
gjelder søppeltransport og en del varelevering (slik som melk og brød).
 

6.3 Konsekvenser av tiltaket – maks “sannsynlig” utbygging

Dette kapittelet tar utgangspunkt i en maks “sannsynlig” utbygging innen 
planområdet innen valgt prognoseår 2025. Dette innebærer noe reduksjon i forhold 
til maks utbygging (antall etasjer for kontor og undervisning er redusert). Ellers er 
forutsetninger og metodikk likt som i kap. 6.2.

6.3.1	 Nyskapt	trafikk

En oppsummering av turproduksjon vises	i	figur	24.	

25
Total	trafikk	adkomstvei	Eggemoen

6.3.3 Kryssforhold/kapasitetsberegning

Forutsetninger er som i kap. 6.2.3.



TEMAUTREDNINGER EGGEMOEN

REF 1120555

31

26
Dagens	kryssutforming	med	år	2025-trafikk	og	kanalisering	av	adkomstvei

Toplanskryss med total trafikk for prognoseår 2025

Samme forutsetninger som i kapittel 6.2.3 er lagt til grunn. Dette medfører en 
trafikkfordeling	som	vist	i	figur	27. (Vær oppmerksom på at det for vårt tilfelle ikke 
er 4-feltsvei, men 2-feltsvei på hovedveien (Rv 35)).

Dagens kryssutforming med total trafikk for prognoseår 2025

Forutsetninger og resultater er som for maks utbygging, se tekst i kapittel 4.3.1.

27
Toplanskryss (Kilde SVV Hb 159, Figur 2.10 Ruterkryss

En	trafikk	på	ca.	420	biler/time	for	ett	felt	på	Rv35	i	år	2025	vil	sammen	med	
trafikk	fra	adkomstveien	på	ca.	980	biler/time	i	ettermiddagsrush	utgjøre	en	
total	makstimetrafikken	på	ca.	1400	biler	/time.	Dette	medfører	en	teoretisk	
belastningsgrad på 0,74. Dette vil være tilfredsstillende med tanke på 
trafikkavvikling.
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28
Akseptable	trafikkvolum	med	dagens	T-kryssløsning	og	kanalisering	av	adkomstvei

Figur 29 viser	trafikkavvikling	i	krysset	i	makstime.

6.4 Kapasitetsgrense ved dagens kryssutforming

Vi	har	utført	beregninger	for	å	finne	ut	hvor	mye	trafikk	som	kan	avvikles	med	
dagens kryssutforming, og deretter sett hvilke konsekvenser dette medfører for et 
toplanskryss. Det er i beregningene lagt til grunn at adkomstveien for dagens kryss 
til Eggemoen kanaliseres i et eget høyre- og venstresvingefelt (som i kap. 6.2.3). 

6.4.1 Dagens kryssutforming

Det	er	gjennomført	en	beregning	av	trafikkavvikling	i	krysset	der	det	er	
forutsatt	at	belastningsgraden	ikke	skal	overskride	0,85	for	noen	av	tilfartene.	
Tilhørende	trafikkfordeling	er	vist	i	figur	28.	Dette	innebærer	at	det	med	dagens	
kryssløsning	er	mulig	å	avvikle	trafikk	tilsvarende	en	utnyttelse	av	det	totale	
utviklingspotensialet	på	22	%.	

29
Trafikkavvikling,	dagens	T-kryss	med	kanalisering	av	adkomstvei	og	tilfredsstillende	trafikk

En kølengde på rundt 7 biler på adkomstveien i makstimen vurderes som 
akseptabelt	ettersom	dette	er	en	sidevei,	og	trafikken	på	Rv35	flyter	bra.	Det	
er viktig at høyre- og venstresvingefeltet får tilstrekkelig lengde, slik at kø for 
venstresvingende	trafikk	ikke	kommer	i	konflikt	med	trafikk	som	skal	til	høyre	og	
omvendt.

Toplanskryss

Samme forutsetninger som i kapittel 6.2.3 er lagt til grunn. Kapasitetsgrensen ved 
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full	utnyttelse	av	utbyggingspotensialet	medfører	en	trafikk	på	ca.	340	biler/time	i	
ettermiddagsrush	som	skal	ut	på	Rv35	hvor	trafikken	er	ca.	420	biler/time.	Totalt	
utgjør dette ca. 760 biler/time for vestgående kjørefelt, og medfører en teoretisk 
belastningsgrad	på	0,4.	Dette	vil	være	tilfredsstillende,	og	det	går	fint	å	avvikle	
trafikk	av	denne	størrelsesorden	ved	etablering	av	et	toplanskryss.	

6.5	 Annen	planlagt	virksomhet	innen	influensområdet

Under nevnes mulige fremtidige virksomheter på nabotomtene til planområdet 
vårt.	Trafikk	for	disse	er	ikke	inkludert	i	beregningene	over.

6.5.1 Grustak

Det er mulig at det i fremtiden vil etableres et grustak nord for planområdet hvor 
det	finnes	grusressurser.	Grustaket	kan	få	adkomst	fra	Rv35	via	Eggemoen,	og	vil	
da belaste krysset Eggemoen x Rv35.

Et av landets største grustak, Lyngås grustak i Lier kommune har en ÅDT på 100 
og 55 biler/døgn fordelt på to anleggsveier (Støysonekart, Grustak og pukkverk på 
Lyngås av Sweco, 2012).  I tillegg kommer ansattes reiser til/fra jobb. I makstime 
utgjør dette i størrelsesorden 20 biler/time. Ut fra dette antas det at et mindre 
grustak	på	Eggemoen	vil	ha	marginal	betydning	for	trafikkvolum	og	kapasiteten	i	
kryss/veinett. Jernbanen kan også være en alternativ transportform for grustaket. 

6.5.2 Røysis område

På nabotomten til Tronrud i vest, som eies av Oddvar Røysi, er det igangsatt 
en planprosess for områdeutvikling. Dersom også området til Røysi skal ha 
utkjøring	til	Rv35	via	adkomstveien	på	Eggemoen	vil	trafikken	belaste	det	samme	
kryssområdet	som	er	vurdert	for	tiltaket	til	Tronrud.	En	utbygging	på	92	%	av	
maks	potensialet	innen	planområdet	medfører	en	belastningsgrad	på	0,85	for	et	
fremtidig toplanskryss i tilknytning til planområdet for Tronrud. Det forutsettes da 
at øvrig utbygging på nabotomter benytter en annen adkomstvei/toplanskryss, da 
det ikke vil være noe reservekapasitet i dette krysset.

Planene for Røysis område er i startfasen, men vi har fått opplyst fra grunneier 
at de i utgangspunktet ser for seg en utbygging av 600 daa av planområdets 
790 daa. Bygningsmassen er i hovedsak tenkt benyttet til industri og lager, samt 
kontorer tilknyttet denne virksomheten. 

Dersom	vi	antar	at	rundt	40	%	av	dette	arealet	vil	omfatte	interne	veier,	parkering,	
byggegrenser etc, og at lager/industri i hovedtrekk bygges i en etasje, tilsvarer 
dette	et	utbyggingsvolum	på	360000	m2.	Trafikkskapende	areal	utgjør	rundt	90	
%	av	dette,	altså	324000	m2.	I	henhold	til	Håndbok	146	(Statens	vegvesen)	vil	
turproduksjon for industri/lager i snitt ligge på 3,5 bilturer/døgn per 100 m2. Dette 
innebærer	at	planområdet	vil	generere	en	trafikk	på	rundt	11000	bilturer/døgn.	
Dette	er	noe	lavere,	men	i	samme	størrelsesorden,	som	nyskapt	trafikk	generert	
fra Tronruds planområde.

Følgende usikkerhetsmomenter er sentrale i forhold til fremtidig utnyttelse av dette 
området:
1. Trasé for Rv 35 (øvre trasé går over store deler av hans planområde)
2. Traséer for interne veier og tilførselsveier til andre naboeiendommer
3. Eventuelt pålagt areal til friluftsliv

Hvis	området	til	Røysi	genererer	trafikk	av	denne	størrelsesorden,	kan	en	mulig	
løsning være å etablere en egen adkomst/kryss fra Rv35 for Røysis område. 
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Ifølge planprogram for Rv35 Eggemoen-Kleggerud skal veiklasse S5 legges 
til grunn for oppgradering av veistandard for denne strekningen for Rv 35, og 
tilhørende kryss skal i henhold til veinormalene være planskilte. Ifølge “Strategi for 
videre utvikling av Rv35 Hokksund-Åmot-Jevnaker” består etappe 1 “av utbygging 
av strekningene Hokksund – Åmot (4-feltsveg), Nymoen – Jevnaker (2-feltsveg) 
samt kollektivtiltak” (Statens vegvesen). Det antas at strekningen Eggemoen-
Jevnaker også vil utformes som veiklasse S5. Dersom det skal etableres en egen 
adkomst til Røysis området fra Rv35, vest for krysset Eggemoen x Rv35, må denne 
altså utformes som et planskilt kryss i henhold til normalene. Avstanden mellom 
de planskilte kryssene på Rv35 bør være 1000 m (Statens vegvesen håndbok 017 
Veg-	og	gateutforming,	Tabell	C.2).	Ved	fremtidig	utbygging	av	Rv35	fra	Eggemoen	
til Nymoen er avstanden tilstrekkelig for etablering av en egen adkomst/kryss for 
trafikk	til/fra	Røysis	sitt	område.

6.5.3 Forsvaret

En eventuell fremtidig utvidelse av Forsvaret vil også medføre konsekvenser for 
trafikken	i	krysset	Eggemoen	x	Rv35	dersom	ikke	annen	adkomst	benyttes.	Vi	har	
ikke kjennskap til at det foreligger konkrete planer om dette.

6.6 Prinsipp for overordnet vegsystem

Det	er	utarbeidet	et	forslag	til	overordnet	veisystem	for	biltrafikk	innen	
planområdet,	dette	vises	i	figur	30.	Ettersom	eksakt	beliggenhet	av	bygninger	
ikke er bestemt, er dette kun et prinsippforslag, og vil måtte vurderes på nytt 
når endelig utbyggingsplan er ferdig/godkjent. Krav og normaler til utforming må 
også tilfredsstilles, men slike detaljer kommer vi ikke inn på her. Forhold knyttet til 
internveier som vi mener er viktig å ta hensyn til er beskrevet under. 

30
Oversiktskart over internveier vist med verdier for Naturmangfold og Idrett og friluftsliv
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6.6.1 Ringvei-system

Det er hensiktsmessig å etablere et “ringvei-system” på området med forbindelser 
på	tvers.	De	tverrgående	forbindelsene	øker	fleksibiliteten	og	medfører	at	man	
ikke må kjøre helt rundt for å komme til ønsket virksomhet eller for å kjøre ut 
av området. Disse veiene bør utformes med utgangspunkt i faktisk plassering 
av	bygningsmassen,	slik	at	internveiene	i	figur	30	kun	illustrerer	tankegangen.	
Dagens etablerte vei langs planområdets vestre side er inkludert i prinsippet for 
“ringvei-systemet”. Muligheten for å benytte dagens etablerte veier inne på selve 
planområdet må også vurderes nærmere. 

6.6.2 Eventuell tilgjengelighet til togstasjon

Dersom togstasjonen (som ligger nord for den østre delen av planområdet) i 
fremtiden får en annen funksjon er det den har i dag, f.eks. til frakt av gods, vil 
det være et behov for en tilgang fra planområdet til togstasjonen. Denne må 
også	være	dimensjonert	for	tunge	kjøretøy,	samt	at	trafikksikkerheten	til	myke	
trafikanter	må	ivaretas.	Et	mulig	alternativ	er	at	tilgangen	etableres	på	Forsvarets	
eiendom, nord for en eventuell taksebane (retning til pilen tilhørende internveier 
på	i	figur	30),	fordi	fremtidig	vei	til	Buttentjern	vil	bli	anlagt	her.	En	undergang	fra	
planområdet under en eventuell taksebane til stasjonen er et annet alternativ. 

6.6.3 Forbindelse mellom friluftsområder

Ettersom det er planlagt stor utbygging på området vil områdets karakter endres. 
Området benyttes i dag i stor grad til friluftsliv, og det er viktige friluftsområder 
både i nord og vest/sør for planområdet. Det er viktig at det opprettholdes en 
forbindelse mellom de tilgrensede friluftsområdene etter at næringsområdet er 
utviklet. Det bør derfor etableres en gangsti gjennom eller langs planområdet. 
Beliggenheten	av	denne	bør	i	minst	mulig	grad	komme	i	konflikt	med	internveiene	
for	biltrafikken	på	området.	Taksebanen	vil	også	være	en	stor	barriere.	Denne	vil	
måtte gjerdes inn, og det vil måtte etableres underganger for eventuell kryssing. 

Det bør derfor legges opp til færrest mulig kryssing med internveier, og det 
er	viktig	at	trafikksikkerheten	til	myke	trafikanter	i	eventuelle	krysningspunkt	
ivaretas. I tillegg bør assosiasjoner til friluftsliv langs stien opprettholdes eller 
etableres	(det	vil	f.eks.	være	ugunstig	å	legge	stien	mellom	fleretasjes	bygninger).	
Det anbefales derfor å legge stien på oversiden av den nordligste internveien innen 
planområdet eller som en del av et grøntbelte mellom Forvarets eiendom og en 
eventuell taksebane nord for planområdet. En nærmere utredning av beliggenhet 
og utforming er nødvendig.  

6.6.4 Miljøvennlige transportformer

Ifølge Ruters hjemmeside betjenes planområdet av busslinjene 219/220 Hønefoss-
Eggemoen-Jevnaker-Åsbygda-Hønefoss, samt langrute 150 Lillehammer-Gjøvik-
Branbu-Hønefoss. Linje 219 (Hønefoss-Jevnaker har 12 avganger per ukedag, 
mens linje 220 (Jevnaker-Hønefoss) har 11 avganger per ukedag, med ujevn 
frekvens over døgnet. Linje 219 har 1 avgang om morgenen som betjener 
bussholdeplassen ved Eggemoen (kl. 06.34), og 4 avganger fra Eggemoen 
om ettermiddagen (mellom kl. 14.57 og 17.15). Linje 220 har 2 avganger om 
morgenen som betjener Eggemoen (kl. 06.23 og 06.53), og 2 avganger fra 
Eggemoen	om	ettermiddagen	(mellom	kl.	15.38	og	17.10).	Beliggenheten	til	
Eggemoen er usentral, midt mellom Hønefoss (sørvest) og Jevnaker (nordøst) 
ca. 6 km. unna. I dag er det få ansatte som samkjører eller reiser kollektivt til 
Eggemoen, men dette vil bli mer aktuelt etter utbygging av tiltaket, da tiltaket 
genererer mange arbeidsplasser. På bakgrunn av begrenset kollektivtilbud og 
usentral	beliggenhet	vil	trolig	hovedtyngden	av	trafikken	til	planområdet	likevel	
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komme med bil. 

Planområdet med dets arbeidsplasser vil i fremtiden kunne føre til videreutvikling 
av	nærområder,	f.eks.	til	boligformål.	Dette	vil	medføre	mer	lokal	trafikk	(flere	
korte	turer),	som	igjen	kan	føre	til	mer	gang-	og	sykkeltrafikk.	Tilrettelegging	for	
disse	trafikantgruppene	må	vurderes	fortløpende.

Internt på planområdet kan følgende alternativer være aktuelle for å tilrettelegge 
for	gang-	og	sykkeltrafikk:	
•	Lav	fartsgrense	og	blanding	av	ulike	trafikantgrupper	på	internveiene
•	Fortau	parallelt	med	internveier	for	gående	og	syklister
•	Bred	skulder	parallelt	med	internveier	som	gående	og	syklister	kan	benytte
•	Forbindelse	mellom	friluftsområder	for	gående	og	syklister
•	Tilstrekkelig	med	sykkelparkering	ved	de	ulike	virksomhetene,	under	tak	om	
mulig

Det er i dag verken fortau eller gang-sykkelvei langs Rv35 i tilknytning til 
planområdet, og det er ikke tilrettelagt for kryssing for fotgjengere mellom 
planområdet og bussholdeplass. 

Fra Hønefoss er det fortau/gang- og sykkelvei på østre side av Rv 35 til Nærstad. 
Avstanden Nærstad-Eggemoen er på ca. 2,3 km langs Rv35. I dagens situasjon 
benyttes Vågård eller Vinl i tillegg til Nærstadmarka og Rv 35 for syklende til 
Eggemoen. 

Fra Jevnaker er det fortau/gang- og sykkelvei til Bergerbakkveien. Avstanden fra 
Bergbakkveien til Eggemoen er på rundt 4,6 km langs Rv35. Alternativt til å gå/
sykle langs Rv35, hvor det ikke er gang-sykkelvei, kan det på deler av strekningen 
benyttes lokalveinett gjennom boligområdene parallelt med Rv35. I dagens 
situasjon	vil	de	fleste	som	sykler	fra	Jevnaker	sykle	gjennom	skogen	til	Hensmoen	
eller sentrum.

Det er ikke antatt at tiltaket i seg selv vil utløse et behov for spesiell tilrettelegging 
for	gang-/sykkeltrafikk	på	et	overordnet	nivå,	men	utbedring	av	de	mest	benyttede	
gang-/sykkelrutene	og	potensielle	konfliktpunkt	må	vurderes	fortløpende	som	en	
del av den offentlige planleggingen.

6.6.5 Taksebane

På	figur	8	over	naturmangfold	er	det	merket	naturtype,	verdi	B	på	område	1.	
Dette	er	i	konflikt	med	en	eventuell	fremtidig	taksebane	og	deler	av	etablering	
av	hangarer/flyrelatert	industri.	Dersom	det	er	behov	for	breddeutvidelse,	
samt asfaltering for å legge til grunn for taksebane vil dette medføre at 
deler av naturmangfoldet forsvinner, samt gjøre det vanskeligere/umulig for 
naturmangfoldet å spre seg på tvers av veien. I verste fall kan hele område 1, 
merket	på	figur	8,	forsvinne.	Forurensning	fra	fly-	og	biltrafikk,	samt	mer	aktivitet	
vil også kunne skade dette naturmangfoldet.

6.6.6 Bilparkering

Det bør etableres parkeringsplasser for bil på planområdet ved de ulike 
virksomhetene. Antall plasser må hver virksomhet vurdere. I tillegg er det en 
mulighet å anlegge en større parkeringsplass langs venstre del av planområdet, 
på området under høyspentnett som pga. sikkerhetssoner ikke har alternativ 
bruksverdi.
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6.7	 Oppsummering	av	trafikk	og	samferdsel

Med dagens kryssløsning (forutsatt kanalisering av adkomstvei) er det mulig 
å	avvikle	et	trafikkvolum	tilsvarende	en	utnyttelse	på	ca.	22	%	av	det	totale	
utviklingspotensialet,	og	samtidig	opprettholde	en	tilfredsstillende	trafikkavvikling	
(belastningsgrad	under	0,85).	En	belastningsgrad	over	0,85	for	adkomstveien	
bør også kunne aksepteres i kortere perioder fordi dette ikke vil påvirke 
trafikkavviklingen	på	hovedvegstrekningen	(Rv35).

Ved etablering av et fremtidig toplanskryss i tilknytning til planområdet vil det 
være	mulig	å	avvikle	et	trafikkvolum	tilsvarende	en	utbygging	på	92	%	av	det	
totale utviklingspotensialet innen planområdet, forutsatt at belastningsgraden skal 
være	under	0,85.	

Erfaring tilsier at store sammenhengende utbyggingsområder av denne typen 
sjelden bygges ut i henhold til det maksimale potensialet. Tidsperspektivet for en 
full utbygging av området er også trolig betydelig lengre enn 2025 som er satt 
som prognoseår i våre beregninger. Videre er den beregnede turproduksjonen 
basert	på	et	“worst	case”-	scenario	med	avvikling	av	trafikk	til/fra	messehallen	
sammenfallende	med	annen	rushtrafikk.	Dette	innebærer	at	det	mest	sannsynlig	
vil være tilfredsstillende kapasitet i krysset med den skisserte toplansløsningen i 
mange år, men dette vil være avhengig av utbyggingstakt for næringsområdet. 

Fremtidige planer for Eggemoen inkluderer bl.a. etablering av grustak nord for 
planområdet, samt utbygging på nabotomten til planområdet i vest, tilhørende 
Røysi.	Det	er	i	utgangspunktet	forutsatt	at	denne	trafikken	skal	benytte	
eksisterende atkomst til Eggemoen, og utbyggingens størrelse og antall ansatte 
vil	få	betydning	for	kapasiteten	i	kryss	og	veinett.	Dersom	den	totale	trafikken	fra	
næringsområdene overskrider tilgjengelig kapasitet i krysset, må man vurdere å 
etablere en separat adkomst for området til Røysi. 

Prinsipp for overordnet veisystem inkluderer et ringvei-system med tverrgående 
forbindelser og en eventuell tilgjengelighet til jernbanen. Det legges til rette 
for god forbindelse mellom tilgrensende friluftsområder på begge sider av 
planområdet. Planområdet er også tilgjengelig for gående og syklister, men det 
er ikke sammenhengende gang-/sykkelvei langs hele strekningen fra Hønefoss/
Jevnaker	til	Eggemoen.	På	strekninger	hvor	det	ikke	finnes	gang-/sykkelvei	må	
denne	trafikken	ferdes	langs	Rv35	eller	ta	i	bruk	parallelle	lokalveier	der	dette	er	et	
alternativ. På grunn av områdets usentrale beliggenhet er andel gående/syklende 
til området antatt å være begrenset.
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7. VANN OG AVLØP 

Beregning av vannforbruk og spillvannsavrenning er gjort med utgangspunkt 
i	trafikkberegninger.	Dette	er	gjort	siden	det	gir	oss	et	anslag	for	antall	
personekvivalenter (PE) i området. Det er anslått at hver biltur genererer 0,4 
PE i planområdet. Vannforbruk og spillvannsavrenning er videre beregnet etter 
standardverdier fra Kommunalteknisk norm, Norske kommuners sentralforbund. 
Dette gir økt vannforbruk og spillvannsavrenning på ca. 500m3 per døgn. Det 
understrekes at dette er en grov beregning og at det viser til maks utbygging. Det 
er vanskelig å anslå antall personekvivalenter på dette stadiet.

Det er avklart med kommunen at de har tilstrekkelig kapasitet for beregnet 
økt vannforbruk ved utbygging av området. Renseanlegget har imidlertid ikke 
tilgjengelig kapasitet for økt belasting. Den er i dag på grensen til utslippstillatelsen 
og kommunen har meddelt at de uansett vil utvide renseanlegget. Kapasiteten er 
for liten for øvrige eksisterende pumpestasjoner som ligger etter pumpestasjonen 
på Eggemoen, ved maks utbygging. De må derfor utbredes. Det er ikke vurdert 
om eksisterende VA-nett inne på området og tilkoblet området har tilstrekkelig 
kapasitet for utbygging av Eggemoen.

Det ligger en eksisterende kulvert under start/landingsbane med en diameter på 
1500 mm med plass for bl.a. fremtidige VA-ledninger.  I tillegg ligger det 2 stk. 
300 mm varmeledninger, en 110 mm vannledning, en 90 mm pumpeledning og 
2 stk. kjøleledninger vid siden av kulverten. Det må avklares om vannledning og 
pumpeledning har tilstrekkelig dimensjon ved fremtid utbygging.

Ringerike kommunes VA-norm krever et minimum fall på 10 ‰ for 
selvfallsledninger, hvis ikke selvrensing kan dokumenteres ved mindre fall enn 
dette.	VA-normens	krav	til	overdekking	på	ledninger	er	på	min.	2,10	m	i	vei	og	1,8	
m	utenfor	vei.	Området	er	flatt	og	man	må	påregne	bruk	av	pumpestasjoner.	Det	
er anslått et antall på ca. 13 pumpestasjoner ut i fra foreløpig skisse av VA-nett. I 
beregningene er det antatt at pumpestasjonene er 4 meter dype. Ved økt dybde på 
pumpestasjoner vil antall pumpestasjoner minskes, og ved minsket dybde vil antall 
pumpestasjoner økes. 

Det anbefales å bygge vannledning i et ringsystem. Det vil si å forsyne området 
med vann fra to forskjellige punkter, for å sikre tilgang på vann ved eventuelt 
brudd. Dette er vist på vedlagt VA-skisse og må vurderes grundigere.  

Det	totale	infiltrasjonsarealet	vil	bli	sterkt	redusert	når	eksisterende	naturarealer	
bebygges. Det vil være viktig å vurdere løsninger for dette.  Området har gode 
infiltrasjonsmuligheter	for	overvann	siden	grunnforholdene	består	av	sand	og	
grus,	og	grunnvannsnivået	ligger	et	flertall	meter	under	overflaten	(NGU	Rapport	
2006.055). Det anbefales å vurdere lokal overvannshåndtering integrert i 
landskapet.
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8. OVERLAYANALYSE

I en overlayanalyse legges ulike temakart over hverandre i et kart. På den måten 
tydeliggjøres	konfliktområder	og	begrensninger	slik	at	disse	kan	unngås	eller	
avklares	i	det	videre	planarbeidet.	I	overlaykartet	(figru	31)	har	vi	valgt	å	ta	ut	
de	merkede	traseene	for	friluftsliv,	fordi	det	ikke	er	den	nøyaktige	geografiske	
plasseringen som er den viktige (se kap. 5). Det betyr imidlertid ikke at de har 
mistet sin verdi, det er viktig å ta hensyn til korridorer for friluftsliv i det videre 
arbeidet. Den gamle militærleieren på Eggemoen har en god del fredede bygg, 
disse er også avmerket på kartet.

Kartet inneholder også en god del begrensinger som ligger på området i dag og i 
fremtiden. Dette er 
•	 byggeforbudslinje 30 meter fra jernbanens spormidt
•	 sikringssone rundt taksebane og rullebane etter forskrift BSL3-2 og BSL3-3 for 

flyplasser
•	 korridorer for mulig trase mellom E16 og Rv35
•	 planlagt planskilt kryss Rv35 x adkomst Eggemoen

I	figur	31	er	så	et	prinsipp	for	internveier	og	VA-nett	forsøkt	lagt	hensiktsmessig	i	
landskapet og utenom de viktigste registrerte verdiene på Eggemoen. Den endelige 
plasseringen av infrastrukturen vil endres når planarbeidet detaljeres, men 
prinsippet anbefales videreført.

Flere av begrensningene er ikke gjeldende i dag, men vil kunne være det i 
fremtiden. Disse er dermed tatt med for å klargjøre hvilke områder som vil komme 
i	konflikt	og	som	et	gått	grunnlag	for	prinsipp	for	infrastruktur.	Dette	gjelder	både	
mulige korridoder mellom E16 og Rv35, nytt planskilt kryss for adkomst til området 
fra Rv35 og det gjelder sikkerhetssone rundt den gamle taksebanen (som per i dag 
ikke er operativ, men som planlegges brukt i framtiden).

31
Overlaykart
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5. ANBEFALINGER

Som	overlaykartet	(figur	31)	viser	er	det	en	potensiell	konflikt	mellom	natur	
ogfriluftsliv	på	den	ene	siden	og	trafikk	(bil	og	fly)	og	utbygging	på	den	andre	
siden. Vi har ikke tatt stilling til hvordan dette løses i denne rapporten, det må 
håndteres i det videre planarbeidet. Hvis vi forutsetter at utbygging på Eggemoen 
er	uunggåelig	viser	figur	32	er	ideelt	utbygginsareal	der	verdier	i	området	er	
henyntatt. Kartet viser ikke traseer for friluftsliv, men det bør settes korridorer til 
dette både på områdene markert som utbyggingsareal og forbi planområdet og 
videre mot Buttentjern. Hvis korridorer for friliuftsliv eller naturmangfold passerer 
interne veier på området anbefales det at barriereeffekten gjøres så myk som 
mulig. De vernede bygningene i den gamle militærleiren anbefales vedlikeholdt og 
brukt som en integrert del av eventuell ny bebyggelse på Eggemoen. Utvikling og 
vern	vil	alltid	ligge	i	et	konfliktforhold,	men	verdier	i	et	område	kan	også	hensyntas	
på en slik måte at de blir en ressurs for den videre utvikling. Det anbefales gjort på 
Eggemoen.  
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Utbyggingspotensial Eggemoen
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1. BAKGRUNN 

Foreliggende naturmiljønotat er del av et pågående arbeid med å utarbeide reguleringsplan for 

deler av Eggemoen i Ringerike kommune, se geografisk lokalisering av området og skisse for 

arealdisponering i planområdet, figur 1 og 2. Oppdraget er utført av Rambøll v/biolog Ingunn 

Løvdal på oppdrag fra arkitektfirmaet Halvorsen & Reine AS. Målet med notatet er å avklare sta-

tus for 3 tidligere kartlagte naturtypelokaliteter innenfor planområdet (se figur 3), og å vurdere 

naturmangfoldloven §§8-12 jf. §7 for den foreslåtte arealdisponeringen i reguleringsplanen. 

 

 

 
Figur 1: Lokalisering av Eggemoen  

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 
Figur 2: Aktuelt planområde med skisseutkast for arealdisponering for Eggemoen reguleringsplan 

 
  



 

 

 
 
 

 

2. KUNNSKAPSGRUNNLAG, JF. NML §8 

Vurderingene er basert på tidligere kartlegging av biologisk mangfold i Eggemoen militære skog. 

Området ble først kartlagt i 2002 i forbindelse med oppfølging av Forsvarets sektorplan for biolo-

gisk mangfold (Lie 2002). Hele Eggemoen ble da avgrenset som et svært viktig område for biolo-

gisk mangfold (A-område). I forbindelse med reguleringsplan for Eggemoen som næringsområde 

ble det gjennomført ny kartlegging hvor det på basis av Lie (2002) og artsregistreringer i sentra-

le databaser ble avgrenset 3 naturtypelokaliteter (lok. nr. 1 (B-verdi), 2 (C-verdi) og 4(B-verdi)) 

og et viltområde (lok. nr. 3 (C-verdi)) (Michelsen & Solvang 2010), se figur 2. 

 

 

 
Figur 3: Avgrensa naturmiljølokaliteter (1, 2 og 4) og viltlokaliteter (3) på Eggemoen. Lokalitet 1,2 og 3 er avgrenset på 

grunnlag av registreringer av rødlistearter i sentrale databaser i KU for Eggemoen (Michelsen, F. & Solvang, R. 2010). Lo-

kalitet 4 er opprettet av Prevista i forbindelse med kartleggingen i 2002 (Lie 2003). Lokalitet 1, 3 og 4 skal statusavklares i 

foreliggende notat.  

 

Det ble ikke foretatt nytt feltarbeid i forbindelse med avgrensningen av disse lokalitetene. Som 

en oppfølging av KU naturmiljø (Michelsen & Solvang 2010) ble det derfor gjennomført oppføl-

gende undersøkelser av naturverdier på Eggemoen sommeren 2010. Undersøkelsen omfattet 4 

dager med feltregistreringer; Hele planområdet ble gjennomgått av Finn Michelsen mhp. relevan-

te arter av sopp, kartplanter og fugl, samt andre interessante naturelementer, og Terje Spolén 

Nilsen gjennomførte 1 dag med undersøkelser av soppflora. Rapporten fra undersøkelsene opp-

rettholder avgrensning og verdi for lokalitetene 1, 2, 3 og 4 gitt i rapporten Michelsen & Solvang 

2010 (Michelsen 2010). I tillegg avgrenses det en ny lokalitet nr. 5 lengst nord på Eggemoen, 

mellom Ringsmoen og Snøplogdalen, som gis C-verdi (stor lokal verdi) (figur 4).  

 

Lokalitet 2 er i etterkant av gjennomført konsekvensutredning bygget ned, og det er gjennomført 

tiltak innenfor lokalitet 3. Tiltakene er i tråd med gjeldende reguleringsplan for Eggemoen indu-

striområde og flyplass, vedtatt 06.02.2003. 

 

Naturtypekategorier, verdier og konsekvens som følge av planforslaget for de tre lokalitetene 

som skal statusavklares i forliggende notat er gitt i tabell 1.  

 



 

 

 
 
 

 

Tabell 1: Naturtypekategorier, verdier og konsekvens som følge av planforslaget for de tre lokalitetene som skal status-

avklares i foreliggende notat. 

Lok.nr. Naturtype Verdi, jf. DN-

håndbok 13 (2007) 

KU-verdi Konsekvens av plan-

forslag 

1 Andre viktige natur-

forekomster 

B Middels Stor negativ 

3 Viltområde C Middels Liten negativ 

4 Hagemark B Middels Middels negativ 

 

 
Figur 4: Naturtypelokalitet (nr. 5) avgrenset av Michelsen 2010. Lokalitet nr. 1, 2 og 4 vises også. Kartkilde: Naturbase.no 

(Miljødirektoratet). Lokalitet nr. 2 er p.t. bygget ned. Lokalitet 5 berøres ikke av planområdet. Lokalitet nr. 3 er ikke på 

kartet fordi denne er en viltlokalitet med lokal verdi som ikke er registrert i Naturbase. Se figur 3 for avgrensning av loka-

litet 3. 

 

Statusvurderingene har tatt utgangspunkt i avgrensning, beskrivelse og verdisetting av naturty-

pelokalitetene gitt i de eksisterende rapporter som er utarbeidet i forbindelse med regulerings-

planen for Eggemoen (Michelsen & Solvang 2010 og Michelsen 2010). I tillegg er det foretatt søk 

i innsynsløsningene Naturbase (www.naturbase.no) og Artskart (www.artsdatabanken.no). 

 

Statusvurderinger for lokalitetene er basert på befaring av de tre lokalitetene nr. 1, 3, 4 (se figur 

3). Befaring ble gjennomført av biolog Ingunn Løvdal, mandag 17. 06. 2013 mellom kl. 14 og 18. 

Værforholdene var gode, med sol og sommertemperatur.  



 

 

 
 
 

 

3. STATUS FOR LOKALITETENE 1, 3 OG 4 PR. 17.06.2013 

Lokalitet 1 

Lokaliteten er intakt, se figur 5 og 6. Skogen har bærlyngpreg, med dominans av tyttebær, røss-

lyng, marimjelle og hårfrytle. Olavsstake og perlevintergrønn forekommer. Skogbildet i området 

er homogent, og avgrensningen av lokaliteten følger ikke klare overganger i terreng eller skog-

bilde/vegetasjon. 

 

 
Figur 5: Lokalitet 1: Bildet er tatt fra veikrysset i vestre hjørne av lokaliteten. Veien som avgrenser lokaliteten mot vest 

svinger inn til høyre i bildet. Veien som splitter lokaliteten i nord, og som foreslås disponert som taksebane, sees til venst-

re i bildet. Linsa peker mot nordøst. 

 

 
Figur 6: Lokalitet 1: Bildet er tatt ca. midt i lokaliteten. Linsa peker mot øst. Skogbildet er karakteristisk for lokaliteten. 

 

 



 

 

 
 
 

 

Lokalitet 3 

Lokaliteten er delvis nedbygget, og delvis intakt, se figurene 7-10. Nordvestre del er omformet 

med åpen gressplen og etablerte bygninger. I nordøstre del er det også etablert bygninger. De 

delene av lokaliteten som ikke er bebygd eller omformet til gressplen består i hovedsak av 

ensjiktet bærlyngfuruskog i hogstklasse IV-V, med en del gran og bjørk i busksjiktet. Floraen 

fremstår som triviell, med dominans av tyttebær, blåbær, hårfrytle, smyle, og noen innslag av ti-

riltunge, fuglevikke, maiblom og ryllik. 

 

 
Figur 7: Lokalitet 3: Bildet er tatt fra senter av lokaliteten, i veikrysset som splitter lokaliteten. Linsa peker mot nordøst. 

Venstre del av bildet viser omformet del av lokaliteten med gresslette og oppførte bygninger. Til høyre i bildet vises stol-

pefuruskog. Bak denne furuskogen, i nordøstre del av lokaliteten, ligger flere nyoppførte bygninger. 

 

 
Figur 8: Lokalitet 3: Bildet er tatt fra senter av lokaliteten, i veikrysset som splitter lokaliteten. Linsa peker mot sørøst. 

Skilt og vegkryss er etablert etter kartlegging av lokalitet 3. Bak skiltet vises stolpefuruskogen i vestre del av lokaliteten, 

og veien som splitter lokaliteten i sør.  



 

 

 
 
 

 

 
Figur 9: Lokalitet 3: Bildet er tatt fra veien som avgrenser lokaliteten mot sørvest. Linsa peker mot nord.  

 

 
Figur 10: Lokalitet 3: Bildet er tatt fra veien som splitter lokaliteten i sørvestre del. Linsa peker mot nord. Skogbildet er 

karakteristisk for de delene av lokaliteten som er intakte. 

 

Lokalitet 4 

Lokaliteten er intakt i forhold til avgrensning og beskrivelse gitt av Michelsen & Solvang 2010 (KU 

naturmiljø for Eggemoen), se figur 11-13. Skogen er svært urterik, spesielt sør for veien som 

splitter lokaliteten i to. Vanlig forekommende arter markjordbær, blåveis, tiriltunge, skogfiol, fir-

blad, fuglevikke, gjerdevikke, hårfrytle, perlevintergrønn, myskegras, gjøkesyre, engsyre, mai-

blom, skogstjerne, teiebær, trollbær, krossved, skogsalat, knollerteknapp, legesteinkløver, gul-

maure og engsoleie. Den særdeles rike forekomsten av skogfiol preger hele lokaliteten, særlig 



 

 

 
 
 

 

området sør for veien. Tresjiktet er dominert av voksen bjørk, ispedd osp, rogn, selje, eik, furu 

og spredte gran. 

 

 
Figur 11: Lokalitet 4: Intakt, halvåpent skogbilde i gammel hagemarkskog. Kvisthaugen midt i bildet er rester etter tyn-

ning. Her fra sørvestre del av lokaliteten. Bildet er tatt fra veien som deler lokaliteten, med linsa mot sørvest. 

 

 
Figur 12: Lokalitet 4: Hagemarkskogen er skjøttet, og det er opprettholdt et glennepreget skogbilde. Her fra sørøstre del 

av lokaliteten, sør for skogsbilveien. 



 

 

 
 
 

 

 
Figur 13: Lokalitet 4: Skjøttet, gammel hagemarkskog dominert av bjørk i nordvestre del av lokaliteten, nord for veien 

som deler lokaliteten. 

  



 

 

 
 
 

 

4. PLANVIRKNING OG VURDERING AV NML §§7-12 

Kunnskapsgrunnlag, jf. nml § 8  

Det har vært gjennomført flere runder med kartlegging av biologisk mangfold i det aktuelle plan-

området, i tillegg til at det har vært innhentet informasjon fra lokalkjente. De oppgitte funnene 

av rødlistearter i rapporten til Forsvarsbygg fra 2002 (registrert av Tor Erik Brandrud) med angitt 

funnområde «Eggemoen militære skog» er imidlertid ikke rødlistet i ny nasjonal rødliste fra 2010. 

Funnene kan derfor ikke tillegges vekt ved vurdering av planvirkning, men er likevel en viktig del 

av kunnskapsgrunnlaget fordi de kan indikere et potensiale for forekomst av andre, mer sjeldne 

eller trua arter. Det aktuelle planområdet er imidlertid relativt stort (> 1km2), og innehar natur-

typer som er svært krevende å få god oversikt over mhp. artsinventar. Dette gjelder spesielt lo-

kalitet 1 og omkringliggende arealer. Årsaken til dette er at skogbildet og terrenget er homogent, 

og at naturverdiene for en stor del er knyttet til den spesielle, markboende soppfloraen som kan 

opptre i mineralrik sandfuruskog. De aktuelle soppartene opptrer gjerne sporadisk og uforutsig-

bart i tid, kan være vanskelige å finne, og krever som regel spesialister for sikker artsbestem-

melse. De dokumenterte funnen av rødlistearter innenfor lokalitet 1 er imidlertid presis og sikker 

informasjon. Naturtypen kan også tenkes å inneha viktige verdier knyttet til insektfauna, men 

dette er ikke kartlagt. Detaljert oversikt over naturmangfoldverdiene i sandfuruskogen i Egge-

moen-området vil derfor kreve systematisk kartlegging over flere år, på et helt annet nivå enn 

hva som hittil er gjennomført. Kunnskapsgrunnlaget for lokalitet 1 og tilliggende arealer innenfor 

planområdet i sør mot eksisterende flyplass, og mot vest og øst til plangrensa, anses på denne 

bakgrunn som noe usikkert.  
 

Lokalitet 4 (hagemarkskogen) er en noe enklere naturtype å få oversikt over, og kan etter vår 

vurdering ansees som tilfredsstillende kartlagt.  

 

Lokalitet 3 (viltlokaliteten) er avgrenset ut fra enkeltobservasjoner av dverglo med hekkeadferd. 

Hekking er ikke påvist, men er antatt sannsynlig ved avgrensning av lokaliteten. Befaringen av 

lokaliteten viser at store deler av lokaliteten i dag er bebygd og omformet til plen. Det meste av 

det gjenværende naturarealet består av bærlyngfuruskog med preg av stolpefuruskog. Typiske 

hekkehabitat for dverglo er gjerne åpne, ikke tresatte arealer knyttet til våtmark. Furuskogen i 

lokalitet 3 fremstår derfor i liten grad som en spesielt godt egnet hekkelokalitet for dverglo. I 

sum er det uavklart om arten hekker i området i dag, og det fremstår som usikkert om lokalite-

ten er egnet som hekkelokalitet for fremtiden. Kunnskapsgrunnlaget for lokalitet 3 regnes på 

denne bakgrunn som noe usikkert, jf. nml. §8. 

 

Planens virkning, jf. nml §8 

Forslag til reguleringsplan er av Michelsen & Solvang (2010) vurdert å gi stor negativ konsekvens 

for lokalitet 1, liten negativ konsekvens for lokalitet 3, og middels negativ konsekvens for lokali-

tet 4. Vurderingene ang. verdi og avgrensning av lokalitetene opprettholdes i oppfølgende under-

søkelser av Michelsen (2010).  

 

Lokalitet 1 er i skisse til arealutnyttelse datert 15.02.2013 avsatt med grønt formål. Lokaliteten 

vil mot nord avskjæres av en vest-øst- gående taksebane, med tilstøtende, langsgående «grønn» 

buffersone nord for taksebanen. Skogområdene nord for taksebanen omfattes ikke av planområ-

det. Anslagsvis 20-30% av lokalitet 1 vil gå tapt med foreliggende forslag til arealdisponering. 

Rødlisteartene som er dokumentert i Artskart er knyttet til områdene som i henhold til planfor-

slaget blir liggende som grøntområde. Planvirkning for arealene innenfor avgrensningen av lokali-

tet 1 vil dermed bli begrenset dersom den planlagte grøntsonen ivaretas uten inngrep ved reali-

sering av planen, og det gis planbestemmelser som hindrer fremtidige terrenginngrep/fysiske 

inngrep i bakken i denne grøntsonen. Det er imidlertid usikkert om avgrensningen av lokalitet 1 

har fanget opp alt areal med høy naturverdi i sandfuruskogen på Eggemoen. Arealene sør for den 

planlagte taksebanen (mellom lokalitet 1 og eksisterende flyplassanlegg) skal i sin helhet bygges 

ned, og mye av dette arealet er tilsynelatende av tilsvarende skogtype som innenfor lokalitet 1. 

Det noe usikkert hvilke naturverdier og hvilket artsinventar dette området huser, jf. vurderingene 



 

 

 
 
 

 

om kunnskapsgrunnlaget over. Planvirkningen for naturmangfold for disse arealene er derfor 

vanskelig å vurdere.  

 

Lokalitet 4 vil i henhold til forslag til arealdisponering være sikkerhetssone for rullebanen. Vi tar 

da som utgangspunkt at planen ikke vil tilrettelegge for terrenginngrep/fysiske inngrep i bakken i 

lokaliteten. Verdiene på lokaliteten er knyttet dels til grunnforhold, og dels til et lysåpent skogbil-

de. Eventuell skjøtsel som må foretas for å begrense høyden på tresjiktet i området vil derfor i li-

ten grad virke negativt på naturverdiene i området. Dersom skogskjøtselen opprettholdes som i 

dag, eventuelt med noe ekstra skjøtsel for å begrense trehøydene, forventes det ingen negativ 

planvirkning for lokalitet 4.  

 

Lokalitet 3 vil i henhold til forslag til arealdisponering i sin helhet bygges ned. Nedbygging inne-

bærer at en mulig hekkelokalitet for dverglo vil gå tapt. Vurderinger av kunnskapsgrunnlaget til-

sier usikkerhet knyttet til om arten hekker der i dag, og usikkerhet om lokaliteten er egnet for 

hekking. Arten er sårbar for ferdsel og forstyrrelse. Selv om lokalitet 3 spares som i dag vil derfor 

økt aktivitet som følge av øvrig utbygging på Eggemoen tilsi at hekkelokaliteten vil bli tilnærmet 

uegnet på noe sikt. Terrenget i og nær Eggemoen innehar også flere områder som i vesentlig 

større grad oppfyller dvergloen sine krav til hekkehabitat, og som må antas å være av større be-

tydning for å sikre den lokale og regionale bestanden av arten. Planvirkning ansees på dette 

grunnlag å være lite negativt for dverglobestanden både i lokal og regional skala, i tråd med vur-

deringer i KU (Michelsen & Solvang 2010).  

 

Føre-var prinsippet, jf. nml. §9. 

Usikkerheten i kunnskapsgrunnlaget for lokalitet 1 er knyttet til avgrensning og mulige forekoms-

ter av viktige naturverdier i tilliggende sandfuruskog utenfor lokaliteten. Usikkerheten i kunn-

skapsgrunnlaget for lokalitet 3 er knyttet til sannsynligheten for fremtidig hekking av dverglo i 

lokaliteten dersom lokaliteten ivaretas med dagens naturtilstand. Kunnskapsgrunnlaget ansees 

som tilfredsstillende for lokalitet 4. I sum peker dette i retning av at føre-var prinsippet kan til-

legges liten vekt ved vurdering av virkninger for naturmangfold for lokalitet 3 og 4, men at det 

kan være rimelig å foreta en nærmere vurdering av prinsippet for lokalitet 1 med tilliggende om-

råder, jf. nml § 9. 

 

Samlet belastning for naturmiljø, jf. nml § 10 

Den aktuelle planen innebærer en vesentlig utvidelse av allerede planlagte byggeområder for Eg-

gemoen. Det foreligger ikke andre kjente kilder til belastning på de aktuelle naturverdiene i om-

rådet. Vurderingen av samlet belastning vil derfor først og fremst være aktuell som en vurdering 

av om planen bidrar til økt samlet belastning på naturtyper eller arter som bidrar til å begrense 

muligheten for å nå de nasjonale forvaltningsmålene for naturtyper og arter, jf. nml §§4 og 5. 

For dverglo er denne vurderingen foretatt i vurdering av planvirkning, og konkluderer med at 

planen ikke vil bidra vesentlig til å hindre forvaltningsmålet om å sikre dverglobestanden verken i 

regional eller nasjonal skala, jf. nml §5. For naturtypen mineralrik furuskog/sandfuruskog er det 

noe usikkert hvilke naturverdier som eventuelt går tapt, jf. vurderinger av kunnskapsgrunnlaget 

over. Naturtypen er ikke formelt kategorisert som egen viktig naturtype i Norge, og omfattes ikke 

av rødlista naturtyper (Artsdatabanken). Arealer som skal bygges ut omfatter i overkant av 

1km2. Omfanget må anses som begrenset i nasjonal målestokk, og utgjør kun deler av de flate 

furuskogsmoene på Eggemoen (<50%). Det begrensa omfanget tilsier, tross usikkerheten, at det 

er begrenset sannsynlighet for at planen vil komme i konflikt med mulighetene for nasjonal mål-

oppnåelse for forvaltningsmålene for arter eller naturtyper som følge av økt samlet belastning, jf. 

nml §§ 4 og 5.  

 

Miljøoppfølging/videre arbeid, jf. nml §§ 11 og 12 

Kostnadene ved å hindre skade på naturmangfold vil i hovedsak kunne innebære tydelig feltmer-

king av lokalitetene 4 og 1 i anleggsfasen, for å hindre tilfeldige inngrep i lokalitetene, jf. nml § 

11. Utarbeiding av miljøoppfølgingsplan ved detaljplanlegging av anleggene på Eggemoen vil 

kunne sikre nødvendige miljøhensyn i anleggs- og driftsfasen, også knyttet til avrenning og even-

tuell risiko for forurensning. Eventuelle funn av uønskede, fremmede arter i kategoriene svært 



 

 

 
 
 

 

høy og høy risiko (ikke registrert slike p.t.) i videre planlegging- og gjennomføringsfase forutset-

tes håndtert i tråd med kommunens strategi for håndtering og bekjemping av slike arter i an-

leggs- og driftsfasen, jf. nml §§ 11 og 12. 

 

Alternativ lokalisering, jf. nml § 12 

Alternativ lokalisering av anleggene vil i de store linjene ikke være aktuelt, og har ikke vært vur-

dert. Arealdisponeringen har imidlertid i all hovedsak hensyntatt grensene for lokalitet 1, jf. nml 

§ 12. I anleggsfasen og driftsfasen vil nødvendige detaljplaner og miljøoppfølgingsplaner sikre 

best mulig driftsmetoder og teknikk, jf. nml § 12.  

 
  



 

 

 
 
 

 

5. KONKLUSJONER 

Naturverdiene i lokalitet 1 og 4 er pr 17.juni 2013 intakte, jf. tidligere kartlegging og utredning 

på Eggemoen. Lokalitet 3 er delvis nedbygget, og delvis intakt mhp. vegetasjon, men antas å ha 

begrenset verdi som hekkelokalitet for dverglo p.t. og for fremtiden, uavhengig av foreliggende 

forslag til arealdisponering. 

 

Kunnskapsgrunnlaget for lokalitet 1 og tilliggende arealer i sørvest og nordøst ansees som noe 

usikkert. Kunnskapsgrunnlaget for lokalitet 4 (hagemarkskogen) ansees som tilfredsstillende, 

mens kunnskapsgrunnlaget for lokalitet 3 (dverglo-lokalitet) i noen grad er usikkert.  

 

Planvirkning for lokalitet 1 vil bli begrenset med foreliggende forslag til arealdisponering, gitt at 

70-80% av arealet ivaretas som ubearbeidet areal, og det gis planbestemmelser som hindrer 

fremtidige terrenginngrep/fysiske inngrep i bakken. Planvirkningen for naturmangfold i eventuell 

mineralrik furuskog i tilliggende arealer innenfor planområdet («restarealene» vest, sør og øst for 

lokalitet 1) er vanskelig å vurdere som følge av usikkert kunnskapsgrunnlag. For lokalitet 4 for-

ventes det ingen negativ planvirkning dersom skogskjøtselen opprettholdes som i dag. For lokali-

tet 3 ansees planvirkning å være lite negativ for dverglobestanden både i lokal og regional skala. 
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Bakgrunn
I rapporten Eggemoen Temautredninger utarbeidet av Rambøll oktober 2012,
er det beregnet antatt trafikkgenerering av planlag t virksomhet på Eggemoen.
Trafikkberegningene viser at eksisterende kryss mel lom atkomstvei til Egge-
moen og rv.35 kan avvikle økt trafikk tilsvarende 22 % av det totale utbyg-

gingspotensialet. Ved bygging av toplanskryss kan dette avvikle økt trafikk fra
«sannsynlig» utbygging, men begrenset til 92 % av det fulle utbyggingspoten-
sialet.

Ved regulering av området må det settes rekkefølgek rav for utbyggingen slik at
toplanskryss på rv.35 blir bygget før trafikkmengde ne er så store at det vil gi

problemer for trafikkavviklingen i krysset. Det må settes en målbar grense for
hvor mye som kan bygges ut før kravet utløses.

Trafikkmengder
På Eggemoen planlegges det ulike virksomheter som messehall, kontor, under-

visning, industri mmm. De ulike virksomhetene vil ha ulik turproduksjon. Ta-
bellen under viser turproduksjon fra de ulike virks omhetene som er lagt til
grunn i beregningene i temautredningene. Begrunnels e for foreslått turproduk-
sjon er nærmere beskrevet i temautredninger Eggemoe n. I tabellen er vist ge-
nerert trafikk for fullt utbyggingspotensial og mak s «sannsynlig» utbygging.
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Full utnyttelse av

utbyggingspotensialet

Maks «sannsynlig» utbygging

Virksomhet Biler per

100 m2

Trafikkgenererende

areal (90 % av to-

talareal)

Biler per døgn Trafikkgenererende

areal (90 % av to-

talareal)

Biler per døgn

Messehall 18 000 1 800 1 18 000 1 800 2

Hangar/flyrelatert

industri 2 58 500 1 170 58 500 1 170

Kontor 8 45 000 3 600 22 500 1 800

Undervisning 3,5 67 500 2 363 27 000 945

Produksjon 3,5 45 900 1 607 45 900 1 607

Logistikk 5 35 100 1 755 35 100 1 755

Industri 3,5 35 100 1 229 35 100 1 229

Sum 305 100 13 523 242 100 10 305
Tabell 1 Turproduksjon, planlagt bebyggelse ved ful l utnyttelse av utbyggingspotensialet og maks «sann synlig» utbygging.

I Temautredninger Eggemoen er det gjennomført en beregning av trafikkavvikling i krysset mellom at-
komstvei til Eggemoen og rv.35 med dagens kryssutfo rming. For å ha tilfredsstillende avvikling i kryss et

skal ikke belastningsgraden overskride 0,85 for noe n av tilfartene. Med dagens kryssløsning er det mu-
lig å avvikle trafikk fra 22 % av det totale utbygg ingspotensialet – det vil si 2 975 biler/døgn. Dage ns
trafikk er 734 biler per døgn. Maks trafikkbelastni ng som vil gi fortsatt tilfredsstillende avvikling i dagens
kryss er dermed ca 3 700 biler/døgn fra atkomstveie n.

Man vet ikke når de ulike virksomhetene vil bli eta blert eller i hvilken rekkefølge de vil komme. Det

planlegges også virksomhet på naboeiendommen som vi l bruke samme atkomstvei. Rekkefølgebestem-
melsen bør derfor knyttes opp mot total, beregnet trafikkgenerering fra etablerte og omsøkte virksom-
heter. Før det kan gis tillatelse til etablering av virksomhet som vil gi total trafikk fra atkomstvei en og ut
på rv. 35 som overstiger 3 700 biler/døgn, skal kry sset utbedres for å bedre kapasiteten – dvs. det må
bygges toplanskryss. Beregning av trafikk bør gjøre s ved bruk av turproduksjonsfaktorer som vist i ta-
bell 1 for de ulike virksomhetene. Eventuelt kan det gjøres trafikktellinger for allerede etablerte vi rk-

somheter pluss trafikkberegning for omsøkte virksom heter.

Beregningene viser at toplanskrysset vil kunne avvi kle trafikk fra maks «sannsynlig» utbygging, men
kun 92 % av det maksimale utbyggingspotensialet. Det vil tilsvare en trafikkmengde på 12 440 bi-
ler/døgn. Det planlegges også virksomhet på naboeie ndommen, så kapasitetsgrensen for avvikling i
krysset kan bli nådd tidligere. Dersom nye virksomh eter vil gi trafikkmengde på atkomstveien som

overskrider dette, bør det settes krav om etablerin g av nytt kryss. Dette må diskuteres nærmere med
Statens vegvesen.

1 Det er antatt 600 p-plasser for messehallen, hvor hver plass genererer 3 turer per døgn.
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1. SAMMENDRAG 

Det er i denne rapporten gjort støyberegninger av Eggemoen i Ringerike kommune. Det er 

planlagt å bygge en næringspark basert på luftfart og teknologi. Støyutredningen er gjort i 

forbindelse pågående områdeplan for Eggemoen.  

 

Støyberegninger for selve flyplassen er utarbeidet av Sintef og kommentert i denne rapporten. 

Det er også gjort antakelser av anleggsstøy for området. 

 

Resultatene viser at prognosene for Eggemoen vil gi en økt støybelastning på området. Dette 

skyldes økning av både fly- og veitrafikk. Flere av byggene planlagt på området vil havne helt 

eller delvis i gul eller rød sone, og de fleste bygg vil få minimum en fasade i gul sone. Det er 

grunnet stor avstand forventet at anleggsstøy på området ikke vil overskride grenseverdier ved 

uteområdet til boliger.  

 

Det er en bygning definert som helsebygg som vil ligge i gul sone grunnet flystøy i prognosen. 

Eventuelle andre støyfølsomme bygg vil kun være berørte dersom det befinner seg en annen 

støykilde i nærheten som bidrar like mye som fly eller mer. 

2. INNLEDNING 

Rambøll er engasjert av Tronrud Engineering AS for å blant annet gjøre en støyutredning i 

forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Eggemoen Aviation & Technology Park. 

Denne rapporten oppsummerer relevante myndighetskrav. Det er utført støyberegning for 

trafikkstøy på området der alle forutsetninger er beskrevet i rapporten. I tillegg er det vurdert 

flystøy basert på rapport utarbeidet av Sintef.  

 

Grunnlagsdata er innhentet fra oppdragsgiver, NVDB, Jernbaneverket og Sintef. 
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3. KRAV OG RETNIN GSLIN JER

I "Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven" (utg. 2010 ) er det gitt funksjonskrav med
hensyn på lyd og lydforhold i bygninger. I veiledningen til forskriften er det angitt at klasse C i
norsk standard NS 8175: 20 12 "Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper" anses
tilstrekkelig for å tilfredsstille forskriften. Med hensyn til utendørs støy henviser NS 8175 videre

til grenseverdier i ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T -1442) som er
beskrevet nedenfor.

Figur 1 Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder

3.1 Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder

Med utendørs lydkilde menes lydkilde som ikke er integrert del av en bygning, som vegtrafikk,
tog, fly, trikk, industri og lignende, samt strukturl yd fra tunneler og kulverter med vegtrafikk og
skinnegående trafikk.

Målestørrelsene oppgis i dB:
� LpA,eq,24h er A-veid ekvivalent lydtrykknivå over en periode på 24 timer

� LpA,max natt, kl. 23 -07 er A-veid maksimalt lydtrykknivå på nattetid
� LpAT er A-veid ekvivalent lydtrykknivå i brukstid T (h)

Tabell 1 Lydklasser for kontorer og bygning til undervisningsformål i brukstid. Innendørs lydnivå fra
utendørs lydkilder .

Type brukerområde Målestørrelse Klasse A Klasse B Klasse C

I kontor og møterom fra utendørs

lydkilder
Lp,A,T (dB) 30 30 35

I undervisningsrom/møterom fra

utendørs lydkilder
Lp,A,T (dB) 24 27 30

Plan- og
bygningsloven

T-1442
Retningslinje for

behandling av støy i

arealplanlegging

TEK
Teknisk forskrift

[TEK97, TEK07, TEK10]

M-128
Veileder til

Miljøverndepartementets

retningslinje

Veiledning til
teknisk forskrift
Kap. 13 Miljø og helse

LOVVERK FORSKRIFT

ER

VEILEDERE STANDARDER

NS 8175
Lydforhold i bygninger -

Lydklasser for ulike

bygningstyper
RETNINGSLINJE

NS 8176
Vibrasjoner og støt
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3.2 Lydnivå på uteareal – grenseverdier for utemiljø 

Målestørrelsene oppgis i dB: 

 LpA,max er A-veid maksimalt lydtrykknivå i tidsrommene natt/kveld/dag 

 Lden er A-veid ekvivalent lydtrykknivå for et døgn med korreksjonsverdier 

 

Lden er det ekvivalente støynivået for dag-kveld-natt (day-evening-night) med korreksjonsverdier 

på 5 dB og 10 dB tillegg for henholdsvis kveld og natt.  

 

Tabell 2 Lydklasser for bygninger til undervisningsformål i brukstid. Utendørs lydnivå fra utendørs 
lydkilder 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse A Klasse B Klasse C 

Lydnivå på uteoppholdsareal fra 

utendørs lydkilder 

Ld eller Lde, 

Lp,AF,max,95, 

Lp,AS,max,95, 

Lp,AI,max, (dB) for 

støysone 

Klasse C  

-10 dB 

Klasse C  

-5 dB 

Nedre 

grenseverdi 

for gul sone 

3.3 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 

T-1442 er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til 

plan- og bygningsloven. Denne anbefaler at det beregnes to støysoner rundt viktige støykilder, 

en rød og en gul sone: 

 

 Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering 

av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. Boliger regnes som støyfølsom bebyggelse. 

 Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende 

tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.  

 

Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i Tabell 3. 

Tabell 3 T-1442 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier. 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 

i nattperioden kl. 

23 - 07 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 

i nattperioden kl. 

23 - 07 

Vei 55 Lden 70 L5AF 65 Lden 85 L5AF 

Bane 58 Lden 75 L5AF 68 Lden 90 L5AF 

Flyplass 52 Lden 80 L5AS 62 Lden 90 L5AS 

L5AF er et statistisk maksimalnivå som overskrides av 5 % av støyhendelsene. 

3.4 Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet 

I retningslinjene gjelder grensene for utendørs støynivå for boliger, fritidsboliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Støygrensene er vist i Tabell 4. 
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Tabell 4 Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser gjelder 
ekvivalent lydnivå i dB, frittfeltverdi og gjelder utenfor rom med støyfølsom bruk. 

Bygningstype 
Støykrav på dagtid 

(LpAeq12h 07-19) 

Støykrav på kveld (LpAeq4h 19-23)  
eller søn-/helligdag  

(LpAeq16h 07-23) 

Støykrav på natt 

(LpAeq8h 23-07) 

Boliger, 

fritidsboliger, 

sykehus, 

pleieinstitusjoner 

65 60 45 

Skole, barnehage 60 i brukstid 

 

Innendørs støygrenser benyttes i de situasjoner der arbeid utføres på egen bygningskropp eller 

der høyt utendørs støynivå bare kan avbøtes med isoleringstiltak. Disse grensene er vist i  

Tabell 5. 

 

Støygrensene gjelder utenfor vindu i rom til støyfølsom bruk. Med støyfølsom bruk menes f. eks 

soverom og oppholdsrom. Støykravene gjelder derfor ikke nødvendigvis ved mest utsatte fasade, 

det vil være avhengig av hvor rom til støyfølsom bruk er plassert i bygningen.  

Tabell 5 Anbefalte innendørs støygrenser for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser gjelder 
ekvivalent lydnivå i dB i rom for støyfølsom bruk. 

Bygningstype 
Støykrav på dagtid 

(LpAeq12h 07-19) 

Støykrav på kveld (LpAeq4h 19-23)  
eller søn-/helligdag  

(LpAeq16h 07-23) 

Støykrav på natt 

(LpAeq8h 23-07) 

Boliger, 

fritidsboliger, 

overnattings-

bedrifter, sykehus 

og pleieinstitusjoner 

40 35 30 

Arbeidsplass med 

krav om lavt 

støynivå 

45 i brukstid 

 

Støygrensene gitt i T-1442 alene er ikke juridisk bindende. Det vil av økonomiske og praktiske 

grunner ikke alltid være mulig å oppfylle disse målene, og grenseverdiene kan fravikes dersom 

støytiltakene medfører urimelig store praktiske ulemper for trygghet, urimelig høy kostnad, dårlig 

tiltakseffekt og lignende. 

3.5 Skjerping av grenseverdiene 

Grensene skjerpes ved lengre anleggsperioder. Dette for å ta hensyn til den ulempe det medfører 

for beboere i nærheten. Tabell 6 viser hvor mye grenseverdiene skal skjerpes med for ulike 

lengder på anleggsperioden. 

Tabell 6 Korreksjon for anleggsperiodens eller driftsfasens lengde. 

Anleggsperiodens eller driftsfasens 

lengde 

Grenseverdier for dag og kveld i Tabell 4 

skjerpes med 

Fra 0 til og med 6 uker 0 dB 

Fra 7 uker til og med 6 måneder 3 dB 

Mer enn 6 måneder 5 dB 

 

Ved impulslyd og rentoner bør støygrensene i Tabell 4 skjerpes med 5 dB.  
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3.6 Folkehelseloven 

I kapittel 3 i Lov om folkehelsearbeid er det gitt at «Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i 

miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen». Det er videre, i 

forskriften til loven, gitt hvilke virksomheter som omfattes av forskriften, der bl.a. bygge- og 

anleggsplasser er nevnt. Det vil si at eiere av anleggsområdet plikter å sørge for at naboer til 

anlegget ikke blir helsemessig plaget av støy fra anlegget. 

  



 

STØYUTREDNING 9 (21) 

 

 

 

Ramboll 

4. DEFINISJONER 

A-veid Hørselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at 

de frekvensområdene hvor hørselen har høy følsomhet 

tillegges forholdsmessig høyere vekt enn de deler av 

frekvensspekteret hvor hørselen har lav følsomhet. 

Cx Korreksjon for ulike støytyper som benyttes ved 

beregning av en fasades samlede luftlydisolasjon. Det 

korrigeres for veg, bane og fly, hastighet, skjerming, 

type tog og type flyplass. Korreksjonsverdiene går fra 

C1 – C6. Ctr tilsvarer C2 og er standard veitrafikk ved 

50 km/t. 

Dag-kveld-natt lydnivå, Lden 

 

A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-

evening-night) med 5 dB og 10 dB tillegg for 

henholdsvis kveld og natt. Det tas dermed hensyn til 

varighet, lydnivå og tidspunktet på døgnet støy blir 

produsert, og støyende virksomhet på kveld og natt 

gir høyere bidrag til totalnivå enn på dagtid. Lden-

nivået skal i kartlegging etter direktivet beregnes som 

årsmiddelverdi, det vil si gjennomsnittlig 

støybelastning over et år. Lden skal alltid beregnes som 

frittfeltverdier. 

Frittfelt Med lydmåling (eller beregning) i fritt felt, menes at 

mikrofonen eller beregningspunktet er plassert slik at 

den ikke påvirkes av reflektert lyd fra husvegger o.l. 

Lydklasse C Angir grenseverdier for nye bygninger som tilsvarer 

intensjoner for minstekrav i tekniske forskrifter til 

plan- og bygningsloven, og for ombygninger der det 

stilles samme krav som for nye bygninger (jf. plan- og 

bygningsloven (pbl) § 87 nr. 2. 

L5AF A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant 

”Fast” på 125 ms og som overskrides av 5 % av 

hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode. 

Lp,Aeq,T Et mål på det gjennomsnittlige A-veide nivået for 

varierende lyd over en bestemt tidsperiode T, for 

eksempel 30 minutt, 8 timer, 24 timer. Krav til 

innendørs støynivå angis som døgnekvivalent lydnivå, 

altså et gjennomsnittlig lydnivå over døgnet. 

Lp,AFmax Maksimalt lydtrykknivå. Krav til maksimalt støynivå 

gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over 

grenseverdien 

Luftlydisolasjon, Rw En konstruksjons evne til å isolere mot 

luftlydoverføring i bygninger. Angis i NS8175 med 

målestørrelsen veid, feltmålt lydreduksjonstall, R’w, og 

med enhet desibel (dB).  
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Lydnivå (støynivå) Beskriver styrken av lyd (støy) i eller utenfor en 

bygning. Angis i NS8175 ved målestørrelsene  A-veid 

ekvivalent lydtrykknivå, LpA,eq,T, A-veid maksimalt 

lydtrykknivå, LpA,max, C-veid maksimalt lydtrykknivå, 

LpC,max eller oktavbåndnivåer, og med enhet desibel 

(dB). 

Natt lydnivå, Ln, Lnight A-veid ekvivalent lydtrykknivå for nattperioden på 8 

timer. 

Strukturstøy Vibrasjonsoverført lyd som gir avstråling via 

bygningskroppen.  

Støyfølsom bebyggelse Bolig, skole, barnehage, helseinstitusjon og 

fritidsbolig. 

Støysone Sone for støy angitt på kart som er definert av 

myndigheter, og der sonegrensene er fastsatt ved 

gitte størrelser for støy. 

Uteareal Område nær en aktuell bygning hvor mennesker 

oppholder seg, og som er avsatt for rekreasjon slik 

som sitteområde, lekeplass, balkong. 

Utendørs lydkilde Lydkilde som ikke er en integrert del av en bygning, 

som vegtrafikk, tog, fly, trikk, industri o.l., samt 

strukturlyd fra tunneler og kulverter med vegtrafikk 

og skinnegående trafikk. 

Vibrasjoner Merkbar rystelse. Vibrasjoner fra veitrafikk eller 

skinnegående materiell er som regel kun et problem 

når både veien eller skinnene og bygningen står på 

løsmasser. 

ÅDT Årsdøgntrafikk. Antall kjøretøy som passerer en gitt 

vegstrekning per år delt på 365 døgn. 

ÅDT-T Andel tungtrafikk (kjøretøy med totalvekt > 3500 kg) 

av ÅDT. Oppgis i %. 

1. ordens refleksjoner m.v. Beregninger med 1. ordens refleksjoner inkluderer lyd 

som er reflektert én gang fra én flate.  

Beregninger med 3. ordens refleksjoner inkluderer lyd 

som er reflektert inntil tre ganger. 

 

  



 

STØYUTREDNING 11 (21) 

 

 

 

Ramboll 

5. STØYBEREGNING 

Det er utført støyberegning for Eggemoen. Det er i beregningene tatt med støy fra jernbane og 

vei.  

5.1 Trafikkdata 

Trafikktall for dagens trafikk er hentet fra NVDB og gjengitt i Tabell 7.  

Tabell 7 Trafikkdata for vei benyttet i beregningsgrunnlaget for dagens trafikk. 

Veilinje ÅDT 2013 ÅDT-T [%] 
Skiltet hastighet 

[km/t] 

E16 8850 11/12 70/opphevet (80) 

 

Tallene for prognosesituasjonen er hentet fra rapporten Eggemoen – Temautredninger  datert 

Oktober 2012. I denne er det gjort 3 ulike vurderinger; maksimal utbygging av området, 

maksimal sannsynlig utbygging av området og maksimal kapasitet til eksisterende kryssløsning. 

For støyutredningen er det valgt å benytte tall basert på en maksimal sannsynlig utbygging av 

området. Dette fordi maksimal utbygging erfaringsmessig vil ha et betydelig lengre tidsperspektiv 

enn 2025. Samtidig har disse tallene tatt med et «verste tilfelle» scenario der trafikk til og fra 

messehallen sammenfaller med rushtidstrafikken. Tallene for ÅDT er beregnet fra biler per time i 

en makstime. En maksimal utbygging vil gi 30 % økning av trafikkmengden ved maksimal 

sannsynlig utbygging. Dette vil som vist i Figur 2 gi en økning i støynivå på litt over 1 dB. Dette 

vil være lite merkbart. 

 

 

Figur 2 Relativ forskjell i lydnivå ved økning i trafikkmengden. 

Tallene benyttet i prognosen er vist i Figur 3. Trafikken inne på næringsområdet er 

skjønnsmessig antatt. Det er beregnet med en ÅDT-T på 10 % inne på planområdet.  
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Figur 3 Trafikktall og fartsgrenser for Eggemoen ved en sannsynlig utbygging av området. 

Trafikktallene for jernbanen er hentet fra Jernbaneverkets Trafikktall 2011. Disse tallene er ikke 

fremskrevet da det er usikkert hvor stor kapasitet det er på banen. Tallene brukt i beregningene 

er gitt i Tabell 8.  

Tabell 8 Trafikkdata for Roa-Hønefossbanen benyttet i beregningsunderlaget 

Togtype 
Togmeter per døgn [m] 

Hastighet [km/t] 
Dag (7-19) Kveld (19-23) Natt (23-7) 

Øvrige passasjertog 479 216 468 68 

Godstog 1321 407 1082 65 

 

Det er ingen trafikk på Eggemobanen som går forbi planområdet. 
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5.2 Beregningsmetode og inngangsparametere 

Lydutbredelse er beregnet i henhold til nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy 1. Denne 

metoden tar hensyn til følgende forhold 

 

 Andel tunge og lette kjøretøy 

 Trafikkfordeling over døgnet 

 Veibanens stigningsgrad 

 Hastighet 

 Skjermingsforhold fra terreng, bygninger, skjermer og skjæringer i terreng 

 Absorpsjons- og refleksjonsbidrag fra mark 

 

Alle beregninger gjelder for 3 m/s medvindsituasjon fra kilde til mottaker. 

 

Retningslinjene setter støygrenser som frittfelt lydnivå. Med frittfelt menes at refleksjoner fra 

fasade på angjeldende bygning ikke skal tas med. Øvrige refleksjonsbidrag medregnes 

(refleksjoner fra andre bygninger eller skjermer). For støysonekartene er alle 1. ordens 

refleksjoner tatt med, mens lydnivå på bygningsfasader er såkalt frittfelt.  

 

Det er etablert en 3D digital beregningsmodell på grunnlag av tilgjengelig 3D digitalt kartverk. 

Beregningene er utført med Soundplan v. 7.1. De viktigste inngangsparametere for beregningene 

er vist i Tabell 9. 

Tabell 9 Inngangsparametre i beregningsgrunnlaget 

Egenskap Verdi 

Refleksjoner, 

støysonekart/fasadepunkter 
1. ordens /3. ordens 

Markabsorpsjon Generelt: 1 (”myk” mark, dvs. helt lydabsorberende).  

Vann, veier og andre harde overflater: 0 

(reflekterende) 

Refleksjonstap bygninger, 

støyskjermer 
1 dB 

Søkeavstand 
1000 m (største avstand mellom beregningspunkt og 

støykilde) 

Beregningshøyde, støysonekart 2 og 4 meter over terrenget 

Oppløsning, støysonekart 5 x 5 m 

5.3 Flerkildestøy 

I områder med flere typer likeverdige støykilder (f.eks. både veitrafikk, jernbane og flytrafikk), 

vil samlet støynivå være høyere enn nivået fra hver enkelt kilde. Derfor anbefaler T-1442 at man 

for området skjerper grenseverdiene i Tabell 3 med 3 dB. I beregning av støy fra vei og jernbane 

på Eggemoen vil det være veistøyen som er dimensjonerende. Det er dermed ikke behov for å 

skjerpe grenseverdiene i beregningene.   

  

                                                
1
 Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, 1996. Håndbok 064 Statens vegvesen, 2000. 
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6. RESULTATER 

Alle støyberegninger for vei er vist i vedlegg. For flystøy vises det til rapport utarbeidet av 

Sintef.2 

6.1 Dagens situasjon 

For dagens situasjon er det sett på eksisterende bebyggelse og trafikkstøy fra E16. 

6.1.1 Trafikkstøy 

 

 

Figur 4 Støysonekart Lden for vegtrafikk ved dagens situasjon ved  Eggemoen. Beregningshøyde 4 meter. 

Figur 4 viser dagens situasjon ved Eggemoen. Det er et kontorbygg og et produksjonsbygg mot 

E16 som ligger delvis i gul og rød sone. Det er ingen støyfølsomme bygg eller områder i gul eller 

rød sone. 

                                                
2
 Støysoner etter T-1442/2012 for Hønefoss flyplass, Eggemoen, Sintef IKT Akustikk, 03.03.2014 
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6.1.2 Flystøy 

 

Figur 5 Lden 52 og 62 dBA for flystøy i dagens situasjon. Beregningshøyde 4 meter. Fra Sintefs rapport.  

Figur 5 viser flystøy for dagens situasjon på Eggemoen. Som vist er det lite støy, og det er heller 

ikke her noen støyømfintelige bygg eller områder i gul eller rød sone. 

 

6.2 Prognose 

For prognosesituasjonen er det i trafikkstøyberegningen tatt med foreslått utbyggingsmønster. 

Dette vil bestå av industri- og kontorbygg. Det skal muligens også etableres bygg for 

undervisningsformål på området. Ofte vil en slik type bygg defineres som et næringsbygg 

ettersom det ikke er snakk om undervisning for barn eller ungdom. Det betyr at kravet til 

støynivå på uteareal bortfaller. Krav til innendørs støy for undervisningsrom må fortsatt følges. 
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6.2.1 Trafikkstøy 

 

Figur 6 Støysonekart Lden for prognosesituasjon ved Eggemoen med foreslått utbygging. 
Beregningshøyde 4 meter. 

Figur 6 viser støysonekart for vegtrafikk i en prognosesituasjon ved Eggemoen. Bygninger 

nærmest E16 vil ligge helt eller delvis i gul eller rød sone. Inne på området vil de fleste byggene 

som ligger langs veinettet ha fasade vendt mot denne i gul sone. 
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6.2.2 Flystøy 

 

 

Figur 7 Gul og rød støysone for Hønefoss flyplass Eggemoen. Beregningshøyde 4 meter. Fra Sintefs 
rapport. 

Flystøy for en prognosesituasjon ved Eggemoen er vist i Figur 7. Det vil være flere av de 

planlagte byggene på planområdet som vil ligge helt eller delvis i gul sone. Dette er også vist i 

Figur 8. Det ligger en bygning definert som helsebygg i gul sone i prognosen. 

 

Støysoner for trafikk og fly er lagt inn i et felles kart vist i Figur 8 for å vise utbredelsen av 

sonene med tanke på ny bebyggelse. Det understrekes at dette ikke er et sumstøykart,og at det 

følgelig ikke viser total støybelastning på byggene. I tillegg er det ikke tatt hensyn til at byggene 

skjermer for støy fra fly. Sumstøy fra fly og vei vil føre til at gul sone utvides noe og dekker 

området mellom rullebanen og E16 helt.  Inne på området vil også gul sone utvides, og de aller 

fleste byggene vil ha en eller flere fasader i gul eller rød sone. 
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Figur 8 Støysoneillustrasjon som viser rød og gul sone for henholdsvis fly (Lden 52 og 62 dBA) og 
veitrafikk (Lden 55 og 65 dBA). Beregningshøyde 4 meter. 

6.3 Innendørs støynivå 

En normalt prosjektert yttervegg som ivaretar alle krav til TEK10 vil normalt holde R’w + C6 ≥ 40 

dBA. Et vindu eller en ventil i denne veggen vil utgjøre et svakt punkt i fasaden som vil bidra til 

at den samlede lydreduksjonsverdien til fasaden blir vesentlig lavere. For fasade med støynivå 

Lden ≥ 55 dB kan det være aktuelt med vinduer og ventiler med lyddempende egenskaper, men 

dette vil avhenge av areal og andel vindu og størrelse på rom. Dette må derfor kvalitetssikres i 

videre prosjektering. I tillegg til fasade må også tak vurderes mot fly- og helikopterstøy. For 

fasader med Lden ≤ 55 dB vil krav til innendørs støynivå mest sannsynlig være overholdt. 

7. ANLEGGSSTØY 

Nærmeste bolig til Eggemoen ligger 500 meter fra området. Overslagsberegninger viser at det 

med avstandsdemping der det tas hensyn til markabsorpsjon og vegetasjon vil være en 

reduksjon i støynivået på 60-65 dB fra kilde til bolig. Det er derfor ikke forventet at anleggsstøy 

vil føre til overskridelse av grenseverdier til uteområder ved nærliggende boliger. Ved 

anleggsarbeider på natt, kveld og helligdager er grenseverdiene skjerpet fra dagtid. I tillegg kan 

grenseverdiene skjerpes ved langvarig anleggsperiode eller impulsstøy. Om så er tilfelle må det 

revurderes om anleggsstøy vil overskride grenseverdiene for bolig. 
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8. KONKLUSJON 

Resultatene viser at Eggemoen i dag er lite støybelastet. Prognosene viser derimot at både fly- 

og veitrafikken vil føre til et økt støynivå på hele området, og at flere bygg vil havne helt eller 

delvis i gul eller rød sone. De fleste vil bygg på området vil minimum ha en fasade i gul sone. Det 

bør vurderes om grenseverdiene skal skjerpes med inntil 3 dB. Ved å benytte bygg som skjermer 

mot flystøyen kan det opprettes stille områder mellom rullebane og taksebane.   

Ved prosjektering av bygg må det korrigeres for fly- og veitrafikk ved beregning av fasader. 

Dette inkluderer også tak.  

 

Det er en bygning definert som helsebygg som vil ligge i gul sone grunnet flystøy i prognosen. 

Eventuelle andre støyfølsomme bygg vil kun være berørte dersom det befinner seg en eller flere 

andre støykilder i nærheten som støyer betydelig mer, som for eksempel en vei eller et 

industriområdet.  

 

Det er ikke forventet at anleggsstøy vil føre til overskridelser av grenseverdier gitt i T-1442 ved 

støyfølsomme bygg utenfor planområdet. 
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9. APPENDIKS 

9.1 Miljø 

Ifølge Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) er helseplager grunnet støy det miljøproblemet 

som rammer flest personer i Norge3. I Norge er veitrafikk den vanligste støykilden og står for om 

lag 80 % av støyplagene. Langvarig eksponering for støy kan føre til stress som igjen kan føre til 

fysiske lidelser som muskelsmerter og hjertesykdommer. Det er derfor viktig å ta vare på og 

opprettholde stille soner, særlig i frilufts- og rekreasjonsområder der forventningen til støyfrie 

omgivelser er stor. Ved å sørge for akseptable støyforhold hos berørte naboer og i stille områder 

vil man oppnå økt trivsel og god helse hos beboerne. 

9.2 Støy – en kort innføring 

Lyd er en trykkbølgebevegelse gjennom luften som gjennom øret utløser hørselsinntrykk i 

hjernen. Støy er uønsket lyd. Lyd fra veitrafikk oppfattes av folk flest som støy. Lydtrykknivået 

måles ved hjelp av desibelskalaen, en logaritmisk skala der 0 dB tilsvarer den svakeste lyden et 

ungt menneske med normal, uskadet hørsel kan høre (ved frekvenser fra ca. 800 Hz til ca. 5000 

Hz). Ved ca 120 dB går smertegrensen, dvs. at lydtrykknivå høyere enn dette medfører fysisk 

smerte i ørene.  

 

Et menneskeøre kan normalt ikke oppfatte en endring i lydnivå på mindre enn ca. 1 dB. En 

endring på 3 dB tilsvarer en fordobling eller halvering av energien ved støykilden. Det vil si at en 

fordobling av for eksempel antall biler vil gi en økning i trafikkstøynivået på 3 dB, dersom andre 

faktorer er uendret. Dette oppleves likevel som en liten økning av støynivået.  

 

For at endringen i støy subjektivt skal oppfattes som en fordobling eller halvering, må lydnivået 

øke eller minske med ca. 10 dB. De relative forskjellene kan subjektivt bli oppfattet som angitt i 

Tabell 10. Det er for øvrig viktig å understreke at lyd og støy er en høyst subjektiv opplevelse, og 

det finnes ingen fasit for hvordan den enkelte oppfatter lyd. Retningslinjene er lagt opp til at det 

også innenfor gitte grenseverdier vil være 10 % av befolkningen som er sterkt plaget av støy. 

 

Tabell 10 Endring i lydnivå og opplevd effekt. 

Endring Forbedring 

1 dB Lite merkbar 

2-3 dB Merkbar 

4-5 dB Godt merkbar 

5-6 dB Vesentlig 

8-10 dB Oppfattes som en halvering av opplevd lydnivå 

 

                                                
3
 http://www.klif.no/no/Tema/Stoy/ 
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VEDLEGG 
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STØYSONEKART EGGEMOEN 2025, 

BEREGNINGSHØYDE 4 METER  

 

STØYSONEKART EGGEMOEN, ILLUSTRASJON AV FLY OG TRAFIKK 2025 
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Viktige beregningsparametre
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode
Enhet: Lden

Antall refleksjoner: 1
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1 INNLEDNING  

SINTEF er engasjert av Ola Tronrud AS for å utarbeide støysonekart for Hønefoss flyplass Eggemoen i 
forbindelse med områderegulering av flyplassen og næringsområde rundt den. Kontaktperson hos 
oppdragsgiver har vært Eivind Bjørntvedt. 

Prosjektet er utført ved SINTEF IKT av Femke B. Gelderblom og Idar L. N. Granøien med sistnevnte som 
prosjektleder. Prosjektansvarlig i SINTEF IKT har vært Odd Kr. Ø. Pettersen. Arbeidet er i stor grad en 
oppdatering av beregninger fra 2002 [1]. 

Denne rapporten har et standard format med gjennomgang av grunnlagsmateriale for regelverket i Norge, 
presentasjon av beregningsprogrammet, beskrivelse av dataunderlaget og til slutt resultatene fra 
beregningene.  
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2 GENERELTOM FLYSTØY
Hensiktenmeddettekapitleterå gi enforenkletinnføringomhvordanflystøy virker påmennesker.
Framstillingenbaserersegpåanerkjentviten fra detinternasjonaleforskningsmiljøet.

2.1 Flystøyensegenskaperogvirkninger
Flystøyharendelspesielleegenskapersomgjørdenforskjellig fra andretypertrafikkstøy.Varighetenaven
enkeltstøyhendelseer forholdsvislang,nivåvariasjonenefra gangtil gangergjernestoreogstøynivåenekan
værekraftige.Det kanogsåværelangeperiodermedoppholdmellomstøyhendelsene.Flystøyens
frekvensinnholderslik at destørstebidragligger i øretsmestfølsommeområdeogdeterderforlett å skille
dennelydenut fra annenbakgrunnsstøy;sålett atmanofte hørerflystøy selvomselvestøynivåetikke
bevegersegovernivåetbakgrunnsstøyen.

Folk somutsettesfor flystøyrapportererflereulemper.De to viktigstetyperer forstyrrelseavsøvneller
hvile oggenerellirritasjoneller sjenanse.Det erviktig å merkesegat farefor hørselsskaderbegrensersegtil
depersonersomjobbernærflyenepåbakken.

2.1.1 Søvnforstyrrelsesomfølgeav flystøy
Det erbredinternasjonalenighetomat vekkingsomfølgeav flystøy kanmedføreenrisiko for
helsevirkningerpålangsikt, selitteraturlistenref. [2]. Det er ikke konsensuspåhvorvidtendring av
søvnstadium(søvndybde)harnoennegativeffektalene,dersomdetteikke medførervekking.(Disse
betraktningerkanikke anvendesfor andretypertrafikkstøyhvor støynivåetvarierermindreog ikke er totalt
fraværendei perioderslik somflystøy kanvære.)

Risiko for vekkingeravhengigav hvorhøytstøynivåenutsettesfor (maksimumsnivå)oghvormange
støyhendelserenutsettesfor i løpetavnatten.Det ernormaltstoreindividuellevariasjonerpånårfolk
reagererpåstøyen.Derforbrukesoftestengitt sannsynlighetfor at enandelav befolkningenvekkesfor å
illustrerehvilke støynivåogantallhendelsersomkanmedførevekking,somillustrert i Figur 2-1.

Figur 2-1. 10 % sannsynlighetfor vekking resp.søvnstadiumsendring.Sammenhengmellom
maksimum innendørsstøynivåogantall hendelser[2].

Figurenviseratmantålerhøyerestøynivåutenåvekkesdersomstøynivåetopptrersjelden.Når detblir mer
ennca.15 støyhendelseri søvnperiodener ikke antalletsåkritisk lenger.Daer det10 % sjansefor vekking
dersomnivåeneoverstiger53dBA i soverommet.



PROSJEKTNR
102007267

RAPPORTNR
SINTEFA25974

VERSJON
1.0 7 av27

2.1.2 Generellsjenansesomfølgeav flystøy
Generellstøysjenansekanbetraktessomensammenfatningav deulempersomenoppleverat flystøyen
medføreri denperiodenmaner våken.De mestvanligebeskrivelserer knyttettil stressog irritasjon, samt
forstyrrelservedsamtaleog lytting til radio,fjernsynog musikk(se[3-7] for engrundigerebeskrivelse).Det
ermulig å kartleggedissefaktoreneenkeltvisogsamletgjennomspørreundersøkelser i støyutsatteområder.

Det ergjort enrekkeundersøkelserhvor flystøyer relaterttil ekvivalentstøynivå,“gjennomsnittsnivået”.
Figur 2-2 fra ref. [4] viserengjennomsnittsmiddelkurvefor desomble ansettsomdemestpåliteligeav
disseundersøkelsene.Antalletsomføler seg“sterkt forstyrret”av flystøyer relaterttil dennorskemåleenhet
ekvivalentflystøynivå(EFN).

En storundersøkelsefra Fornebubekrefteti storetrekk bådekurveformograpportertsjenansefor flystøy
veddenormaltforekommendebelastningsnivåeri boligområderinnenforflystøysonene[5]. Tilsvarende
funn blegjort vedVærnesog i Bodø[6].

Figur 2-2. Middelkurve for prosentvisantall sterkt forstyrret av flystøy somfunksjon av ekvivalent
flystøynivå utendørs[4].
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3 MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE 

Miljøverndepartementet ga i juli 2012 ut retningslinje T-1442/2012 for behandling av støy fra forskjellige 
støykilder [8]. Denne erstattet retningslinje T-1442 fra januar 2005. T-1442 endret i sin tid både måleenheter 
og definisjoner av støysoner.  

3.1 Måleenheter 

En sammensatt støyindikator, som på en enkel måte skal karakterisere den totale flystøybelastning, og 
derved være en indikator for flest mulige virkninger, må ta hensyn til følgende faktorer ved støyen: Nivå 
(styrke), spektrum (farge), karakter, varighet, samt tid på døgnet. Måleenheten for flystøy må i rimelig grad 
samsvare med de ulemper som vi vet flystøy medfører. Et høyt flystøynivå må indikere høy ulempe. 

På begynnelsen av 1980-tallet ble det i Norge utarbeidet to spesielle enheter for karakterisering av flystøy, 
nemlig Ekvivalent Flystøynivå (EFN) og Maksimum Flystøynivå (MFN), begge basert på lydnivåmålinger i 
dBA. Enhetene ble definert i ref. [7] og lagt til grunn i retningslinjen fra 1984 og senere i 1999. Ved 
innføringen av ny retningslinje i 2005 ble enhetene erstattet med henholdsvis Lden og L5AS.  

Lden er det mål som EU har innført som en felles måleenhet for ekvivalentnivå. Måleenheten legger 
forskjellig vekt på en støyhendelse i forhold til når på døgnet hendelsene forekommer. På natt er 
vektfaktoren 10, på dag er den 1. På kveld adderer Lden 5 dB til støyhendelsene. Et tillegg på 5 dB tilsvarer at 
ett fly på kveld teller som drøyt 3 på dagtid, mens et fly på natt teller som 10 på dag. T-1442 følger den 
internasjonalt mest vanlige inndelingen av døgnet ved at dagtid er definert fra kl. 07 til 19, kveld er mellom 
kl. 19 og 23, mens natta strekker seg fra kl. 23 til 07. 

MFN var definert som det høyeste A-veide lydnivå som regelmessig forekommer i et observasjonspunkt, og 
som klart kan tilskrives flyoperasjoner. “Regelmessig” ble definert til en hyppighet på minimum 3 ganger 

per uke. I T-1277 ble det regnet separat maksimumsnivå for natt (22–07) og dag (07–22). MFN var ment å 
skulle gi utslag dersom maksimumsnivå skulle gi større ulemper enn det som beregnet ekvivalentnivå skulle 
innebære. 

Maksimumsnivået L5AS er i [8] definert som det lydnivå ”som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en 

nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser”. Denne enheten 

kommer bare til anvendelse for hendelser som forekommer på natt mellom 23 og 07, og var ment å skulle 
erstatte MFN på natt. L5AS vil imidlertid ikke identifisere de nivå som kan skape problem for søvnforstyrrelse 
relatert til Figur 2-1. Antallet ”hendelser” vil kunne variere fra flyplass til flyplass og fra område til område 

ved en og samme flyplass. Når dimensjonerende nivå defineres til å være en prosentsats, vil man derfor ikke 
uten videre vite hvor mange hendelser dette representerer.  

Retningslinje T-1442/2012 definerer forøvrig ikke begrepet ”hendelse”. Det betyr at det ikke er gitt hvor 

mye støy som skal til for at man skal inkludere noe som en hendelse. I veilederen til T-1442/2012 [9] er dette 
imidlertid rettet på, slik at det er mulig å beregne størrelsen. Avklaringen i veilederen medfører at L5AS 
beregnes som MFN på natt, med den forskjell at tidsrommet som betraktes er redusert med en time på 
kvelden, siden L5AS beregnes for tidsrommet 23–07. Dette er i tråd med uttalt intensjon om at overgang fra 
MFN til L5AS alene ikke skulle medføre endringer. 
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Tabell 3-1. Oppsummering av måleenheter. 

Måleenhet Forklaring  
Lden A-veiet ekvivalent lydtrykknivå for et helt døgn, korrigert for dag-, kveld- og nattperioder, 

henholdsvis 0 dB, 5 dB og 10 dB. 
L5AS Det A-veide nivå målt med tidskonstant «Slow» på 1 sek som overskrides i 5 % av 

hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode (T-1442 benytter 8-timers nattperiode 23-
07) dvs et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser.  

Lp,Aeq,T 

LAeqT 
Det ekvivalente lydnivået (angis også som LAeq) er et mål på gjennomsnittlig (energimidlet) 
nivå for støy over en bestemt periode T (oftest 24 timer). 

Lnight A-veiet ekvivalentnivå for 8-timers nattperiode 23-07. 
Lp,AFmax A-veiet maksimalt nivå målt med tidskonstant «Fast».  

3.2 Støysoner til arealplanlegging 

T-1442/2012 definerer 2 støysoner, gul og rød sone til bruk i arealplanlegging. I tillegg benyttes betegnelsen 
”hvit sone” om området utenfor støysonene. Kommunene anbefales også å etablere ”grønne soner” på sine 

kart for å markere ”stille områder som etter kommunens vurdering er viktige for natur- og friluftsinteresser”. 

Hvit og grønn sone skal med andre ord ikke betraktes som støysoner. 

3.2.1  Definisjon av støysoner 

Støysonene defineres slik at det i ytterkant av gul sone kan forventes at inntil 10 % av en gjennomsnitts 
befolkning vil føle seg sterkt plaget av støyen. Det betyr at det vil være folk som er plaget av støy også 
utenfor støysonene.  

De to støysonene er i retningslinjen definert som vist i den følgende tabell. Det fremgår at hver sone 
defineres med 2 kriterier. Hvis ett av kriteriene er oppfylt på et sted, så faller stedet innenfor den aktuelle 
sonen – det er med andre ord et ”eller” mellom kolonnene.  

 
Tabell 3-2. Kriterier for soneinndeling. Ytre grense i dB, frittfeltsverdier. 

 
 
 
Støykilde 

Støysone 
Gul sone Rød sone 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs 
støynivå i 
nattperioden 
kl. 23 – 07 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs 
støynivå i 
nattperioden 
kl. 23 – 07 

Flyplass Lden 52 dB L5AS 80 dB Lden 62 dB L5AS 90 dB 

3.2.2  Utarbeidelse av støysonekart og implementering i kommunale planer 

Ansvar for utarbeidelse av kart som viser støysonene legges til tiltakshaver ved nye anlegg, mens anleggseier 
eller driver har ansvar for eksisterende anlegg. De ansvarlige oversender kartene til kommunen og har også 
et ansvar for å oppdatere kartene dersom det skjer vesentlige endringer i støysituasjonen. Normalt skal 
kartene vurderes hvert 4.–5. år.  

Det skal utarbeides støysonekart for dagens situasjon og aktivitetsnivå og en prognose 10–20 år fram i tid. 
Kartet som oversendes kommunen skal settes sammen som en verste situasjon av de to 
beregningsalternativene. 
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Kommunene skal inkludere og synliggjøre støysonekartene i kommuneplan. Retningslinjen har flere forslag 
til hvordan dette kan gjøres. For varige støykilder er det foreslått å legge sonene inn på selve 
kommuneplankartet som støybetinget restriksjonsområde. Det anbefales at kommunene tar inn bestemmelser 
tilknyttet arealutnyttelse innenfor støysonene og at det skal stilles krav til reguleringsplan for all utbygging 
av støyømfintlig bebyggelse innenfor rød og gul sone. 

Følgende regler for arealutnyttelse er angitt i retningslinjen:  

 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. 

3.3 Beregningsmetode 

Vurdering av flystøy etter Miljøverndepartementets retningslinjer gjøres kun mot støysonegrenser som er 
beregnet, dvs. at man ikke benytter målinger lokalt for å fastsette hvor grensene skal gå. Den 
beregningsmodellen som benyttes i Norge (se avsnitt 3.3.2), er imidlertid basert på en database som 
representerer en sammenfatning av et omfattende antall målinger. Under forutsetning av at 
beregningsmodellen nyttes innenfor sitt gyldighetsområde og at datagrunnlaget gir en riktig beskrivelse av 
flygemønsteret rundt flyplassen, så må det derfor gjøres meget lange måleserier for å oppnå samme 
presisjonsnivå som det beregningsprogrammet gir.  

Målinger kan nyttes som korrigerende supplement ved kompliserte utbredelsesforhold, ved spesielle 
flygeprosedyrer, eller når beregningsprogrammet eller dets database er utilstrekkelig. 

3.3.1  Dimensjonering av trafikkgrunnlaget 

I retningslinje T-1277 ble det lagt til grunn at den travleste sammenhengende 3-måneders periode på 
sommerstid (mellom 1. mai og 30. september) skulle benyttes som trafikkgrunnlag. Sommeren har vært valgt 
siden EFN ble innført som måleenhet, basert på en antakelse om at sommeren representerte den tid av året da 
støyen hadde størst negative utslag i forhold til utendørs aktivitet. Også det faktum at flere sover med åpent 
vindu om sommeren ble tillagt vekt. 

Veilederen til T-1442/2012 legger seg opp til reglene fra EU direktiv 2002/49/EC1 om at det skal benyttes et 
årsmiddel av trafikken. Det gis imidlertid en liten åpning for fortsatt å bruke 3 måneder på sommeren dersom 
trafikken er sterkt sesongpreget (turisttrafikk).  

Militære øvelser som forekommer minst hvert 2. år, skal inngå i trafikkgrunnlaget. 

3.3.2  Beregningsprogrammet NORTIM 

Fra 1995 beregnes flystøy i Norge med det norskutviklede dataprogrammet NORTIM [10, 11] eller 
spesialutgaver av dette (REGTIM og GMTIM). Programmene er utviklet av SINTEF for de norske 
luftfartsmyndigheter og var opprinnelig basert på rutiner fra programmet Integrated Noise Model (INM), 
utviklet for det amerikanske luftfartsverket, FAA. Programmene har imidlertid gjennomgått en betydelig 
modernisering og har svært lite igjen av den opprinnelige kildekode. 

Det unike med NORTIM er at det tar hensyn til topografiens påvirkning av lydutbredelse, samt lydutbredelse 
over akustisk reflekterende flater. NORTIM beregner i en og samme operasjon alle de aktuelle måleenheter 
som er foreskrevet i retningslinjene. Beregning av MFN og EFN er således supplert med Lden og L5AS. Andre 
støymål som beregnes er blant annet ekvivalentnivået, LAeq, for dag og for natt eller for hele det 

                                                      
1 EU Directive 2002/49/EC Assessment and management of environmental noise. 
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dimensjonerende middeldøgn. Beregningsresultatene fremkommer som støykurver (sonegrenser) som kan 
tegnes i ønsket målestokk. Alle resultatene leveres på SOSI filformat.  

NORTIM programmene ble i 2002 endret ved at nye algoritmer for beregning av bakkedemping og 
direktivitet [12] ble tatt i bruk. Årsaken var at den moderne flyparken har andre karakteristika enn de som ble 
benyttet da de grunnleggende rutiner ble utviklet sent på 1970 tallet. De gamle rutiner var utelukkende 
empirisk utviklet, mens de nye er en blanding av empiri og teori. Bakkedemping er basert på en teoretisk 
modell [13], mens direktivitet er basert på måleserier på Gardermoen i 2001 [14] og således empiriske. Etter 
endringene viser sammenligninger av lang tids målinger og beregninger for tilsvarende trafikk et avvik på i 
gjennomsnitt under 0.5 dB [12]. 

Beregningsprogrammet inneholder en database for 275 ulike flytyper. Databasen er i hovedsak en kopi av 
INM 6.0c databasen [15] og senere oppdateringer av denne, supplert med profiler fra NOISEMAP [16] og 
med korrigerte støydata for 2 flyfamilier [12]. Ved bruk av en liste over substitutter for flytyper som ikke 
inngår i databasen, kan det beregnes støy fra omlag 650 forskjellige typer fly. I tillegg er det mulig å legge 
inn brukerdefinerte data for fly- og helikoptertyper som ikke er definert i databasen. I slike situasjoner hentes 
data fra andre anerkjente kilder eller egne målinger. 
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4 KARTLEGGING I HENHOLD TIL FORSKRIFT TIL FORURENSNINGSLOVEN  

Forskrift om grenseverdier for lokal luftforurensning og støy ble første gitt ved kongelig resolusjon 30. mai 
1997, med virkning fra 1. juli samme år. Forskriften er hjemlet i forurensningsloven, ble senest revidert i 
2004 [17] og omtales nå som forurensningsforskriften.  

4.1 Innendørs støy 

Forurensningsforskriften fastsetter grenseverdier som skal utløse kartlegging og utredning av tiltak mot støy. 
Kartleggingsgrensen er satt til døgnekvivalent nivå (LAeq,24h) på 35 dBA innendørs når bare en støytype 
dominerer. Dersom flere likeverdige kilder er til stede, senkes kartleggingsgrensen for hver støykilde med 3 
dB til 32 dBA.  

Flystøy beregnes for utendørs nivå. Det må derfor gjøres forutsetninger om hvor stor støyisolasjon (demping) 
husets fasader medfører for å kunne gjøre resultatene om til innendørsnivå. Fasadeisolasjon varierer med 
frekvensinnhold i støyen. Lave frekvenser (basslyder) går lettere gjennom, mens høye frekvenser (diskant) 
dempes bedre. Det betyr at forskjellige flytyper har ulik støydemping gjennom en fasade. Basert på Norges 
Byggforskningsinstitutts utredning om fasadeisolasjon [18], som er revidert av Brekke og Strand [19], er det 
valgt tre forskjellige tall for fasadeisolasjon avhengig av hvilke flytyper som er støymessig dominant på hver 
flyplass. Grenseverdi for kartlegging baseres på hustyper ført opp i 1970 eller senere. Ut fra dette gjelder 
følgende grenseverdier for beregnet utendørs døgnekvivalent nivå (LAeq,24h): 
 

Tabell 4-1. Kartleggingsgrenser i henhold til forurensningsloven. 

Flyplasstype Støymessig 
dominerende flytype 

Minimum fasadeisolasjon i 
vanlig bebyggelse 

Kartleggingsgrense 
relativt til 
frittfeltsnivå 

Regionale flyplasser Propellfly 19 dBA 54 dBA (35+19) 
Stamruteplasser / 
militære flyplasser 

Jagerfly 25 dBA 60 dBA (35+25) 

Stamruteplasser Støysvake jetfly 27 dBA 62 dBA (35+27) 
 
 
Tiltak på bygninger skal gjøres dersom innendørs støynivå overstiger 42 dBA døgnekvivalent nivå. En 
tentativ tiltaksgrense vil derfor ligge 7 dB over den kartleggingsgrense som for hvert tilfelle framkommer av 
tabellen over. 

4.1.1 Strategisk støykartlegging 

Strategisk støykartlegging gjennomføres for å tilfredsstille EU direktiv 2002/49/EC, befolkningens behov for 
informasjon og som grunnlag for handlingsplaner. Forskriften gir i vedlegg minstekrav til hva som skal 
beregnes og rapporteres. Denne del av kartleggingen gjelder for utendørs nivå og det er krav til flere 
støykart, opptelling av antall boliger og andre bygninger med støyømfintlig bruksområde innenfor intervaller 
av støynivå for både Lden og Lnight. 

Strategisk støykartlegging skal utføres på flyplasser med mer enn 50 000 sivile bevegelser pr år. I dette tallet 
inngår ikke militær trafikk eller skoleflyging, men denne trafikken skal likevel regnes med når kartleggingen 
foretas. 
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5 OMGIVELSER

5.1 Digitalt kartgrunnlag
Karteter i koordinatsystemetUTM Euref89 i sone32 basertdelvispåSOSIfil levertav oppdragsgiver,
delvisfra Kartverket. Kartunderlagetfra KartverketerbasertpåN50 i UTM Euref89sone32 for Ringerike
ogJevnakerkommuneog deterutvalgtetemaherfrasombenyttes.I figurenunderer rullebanenslik den
inngåri beregningenemarkertmedrosa.

Figur 5-1. Oversikt over flyplassenogdensomgivelser.Målestokk 1:25000.

5.2 Digital terrengmodell
Digital terrengmodeller lastetnedfra © Kartverketfor helelandet[20]. Et utsnitt avdettebenyttesfor å
beregnetopografiensbetydningfor lydutbredelsen.Topografidatabestårav høydeinformasjoni (desi)meter
overhavetfor etpunktmønstermed10 meteravstandmellomhvertpunkti nordligogøstligretning.
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5.3 Rullebaner 

Rullebanen benevnes 04/22. Den defineres i begge retninger for beregningene. I tillegg er det lagt inn en 
helikopterlandingsplattform med innflyging i to retninger. 
 

Tabell 5-1. Koordinater for rullebanene i UTM Euref89 sone 32. 

RWY FromEast FromNorth ToEast ToNorth Direction Length 
04 572513.3 6675369.7 573640 6676728.1 39.7 1765 

22 573640 6676728.1 572513.3 6675369.7 219.7 1765 

H04 573283 6676197 573310 6676230 39.3 43 

H22 573310 6676230 573283 6676197 219.3 43 
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6 AKTIVITETEN PÅ EGGEMOEN 

I flystøyberegningen inngår trafikk for et helt år og oversikten over dagens trafikk og forventet framtidig 
aktivitet er angitt summarisk av oppdragsgiver.  

6.1 Dagens aktivitet 

Det er angitt at dagens aktivitet begrenser seg til om lag 3 000 bevegelser og er jevnt fordelt mellom Pilatus 
PC12, Cessna C172 og helikopter. Helikoptertyper er EC120 og EC145. Det er angitt at størsteparten av 
trafikken foregår på dagtid og en liten andel på kveld, men ikke senere enn kl. 22. I grunnlaget er dette lagt 
inn med 1 000 bevegelser på hver av de tre typene i det helikopter er antatt å stå for en tredel av aktiviteten. 
95 % av aktiviteten er lagt til dagperioden 5 % til kveld. 
 

Tabell 6-1. Antall bevegelser dagens situasjon. 

ACtyp SumOper 
CNA172 1000 
EC130 1000 
PC12 1000 

 
Begge helikoptertypene modelleres med data for EC130, og PC12 med data for en motors propellfly med 
vridbar propell i tråd med anbefalinger i substituttlisten koblet til [15]. 

6.2 Framtidig aktivitet 

Oppdragsgiver har angitt at aktiviteten vil ligge innenfor den nåværende konsesjonsgrense på 15 200 
bevegelser pr. år og fordeles jevnt mellom flytypene Beechcraft (B1900), King Air 250, Cessna CJ2, Pilatus 
PC12 og helikopter i flere varianter. I beregningene er helikopter samlet representert med EC130, King Air 
substitueres med DHC6 og CJ2 med C25A. Den samme døgnfordeling er antatt som for dagens situasjon.  
 

Tabell 6-2. Antall bevegelser framtidig aktivitet. 

ACtyp SumOper 
B190 3040 
C25A 3040 
DHC6 3040 
EC130 3040 
PC12 3040 
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7 FLYMØNSTEROGFORDELINGAVTRAFIKKEN
Det antattat rullebaneretningbrukes50/50for all trafikk.

7.1 Trasémønster
FlymønsteretrundtEggemoener lagt inn somvist i defigurersomfølger.Disseerenrenvidereføringfra
beregningenutført i 2002. I noenav trasékarteneerdetvist hvordanenstatistiskspredemodellvil fordele
trafikkenrundtdevistehovedtraséer.Herbenyttesenstandardisertmetodesomspreraktivitetsideveismed
entilnærmetGaussiskfordeling.

Figur 7-1. Avgangermedstatistisk spredning for propell- og jetfly. M 1:75000.

Det er forutsattat størrepropellfly og jetfly benytterrettlinjet utflyging, menssmåflyogsåbenyttertraséene
medsving.Fordisseerdet lagt til grunnatdetsvingeslike ofte til venstresomtil høyre.Det erbenyttet
sammefordelingpåsvingpunktsomi 2002somvist i denfølgendetabell.
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Tabell 7-1 Fordeling av småfly på utflygingstraséer.

Svingpunkt Andel
1200meter 30 %
1500meter 40 %
2000meter 20 %
Rett ut 10 %

Figur 7-2. Landingstraséerfor fly . M 1:75000.
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Figur 7-3. Landings- og avgangstraséer for helikopter. M 1:75000.

I detframtidigescenarioerdetplanlagtå byggeut et områdenordvestav rullebanenfor vedlikehold og
logistikk for fly oghelikopter.Det leggesderfor inn traséerfor taxingmedfly til dette områdetsomvist i
denfølgendefigur. I dennefigurenerogsåvist taxingmedsmåflytil GA anleggpåparallell taksebane.
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Figur 7-4. Traséer for taxing med større fly. M 1:25 000. 

7.2 Flygeprofiler 

Med flygeprofiler menes normalt en beskrivelse av flyenes vertikale bane definert med høyde, hastighet og 
motorsetting som funksjon av avstand. Avgangsprofilene er definert av flyenes egenskaper og hentes fra 
programmets database. For landinger er det lagt inn glidebanevinkel på 3° til begge rullebaner og profiler for 
dette hentes også fra databasen for hver enkelt flytype som inngår i beregningen. 
 
For helikopter legges det i tillegg inn 3 minutter med motorkjøring på bakken før hver avgang og 2 minutter 
etter hver landing. 
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8 BEREGNINGSPARAMETERE 

8.1 Beregning av flystøy 

Det beregnes flystøy for de enheter som er relatert til retningslinje T-1442 og forurensningsforskriften. Det 
gjøres punktberegninger i koordinatpunktene for alle støyømfintlige bygninger innenfor beregningsområdet. 
Alle opplysninger om bygninger er hentet fra databasen til Norges Eiendommer og er oppdatert pr. 2014-02-
08. 
 
Beregningene av flystøy foretas med en oppløsning på 64 fot (ca. 19.5 meter) mellom hvert punkt med 
mottakerhøyde 4 meter over bakken. For alle beregningene tas det hensyn til topografien. 
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9 RESULTATER RELATERT TIL RETNINGSLINJE T-1442 

Resultatene av støyberegningene vises i form av kurver på kart. Det vises normalt ett kart for hver støyenhet 
som inngår i grunnlaget for konstruksjon av støysonekart etter T-1442, dvs. for Lden og L5AS (MFN23-07) for 
flystøy og Lden og L5AF for modellflyaktiviteten. I dette tilfellet er det ikke aktivitet på natt slik at L5AS for 
flystøy ikke beregnes. Det betyr igjen at det er Lden alene som gir støysonekartet for flystøy. 

9.1 Dagens situasjon 

I og med at det ikke er regelmessig trafikk på natt, så er det kun størrelsen Lden som dimensjonerer 
støysonene. 
 

 
Figur 9-1. Lden 52 og 62 dBA for dagens situasjon. Målestokk 1:25 000. 
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9.2 Prognosesituasjonen 

 

Figur 9-2. Lden 52 og 62 dBA for prognosesituasjonen. Målestokk 1:25 000. 

 

9.3 Støysonekart etter retningslinje T-1442 

Et støysonekart settes normalt sammen ved å legge resultatene for dagens situasjon og prognosen over 
hverandre og la unionen av Lden 52 dBA og L5AS på 80 dBA danne yttergrensen av gul sone. Unionen av Lden 
62 dBA og L5AS 90 dBA danner yttergrensen av rød sone. I dette tilfellet er Lden for prognosen er den 
dimensjonerende størrelsen. 
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Figur 9-3. Gul og rød støysone for Hønefoss flyplass Eggemoen. Målestokk 1:25 000. 

Tabell 9-1. Areal av støysonene. 

Støysone Areal (da) 
Gul 1830.0 

Rød 499.4 
  
Beregningene viser at det ikke er bygninger med støyfølsomt bruksformål innenfor Lden ≥ 52 dB for dagens 
situasjon, men at det ligger en bygning definert som helsebygg i gul sone for den framtidige situasjon. Gul 
støysone strekker seg så vidt inn i Jevnaker kommune. 
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10 RESULTATER RELATERT TIL FORURENSINGSFORSKRIFTEN 

I dette kapittel vises beregninger relatert til forurensningsforskriften normalt i form av kotekart og tabeller 
med antall berørte støyømfintlige bygninger og antall bosatte. Antall bygninger beregnes først. Deretter, ut 
fra et fylkesjustert, gjennomsnittlig antall personer bosatt pr boligtype, anslås antall berørte personer.  

I forhold til krav om kartlegging av innendørs støynivå henvises til bakgrunnsbeskrivelse i kapittel 4. 
Beregningene med NORTIM gjelder bare for utendørs støynivå i frittfelt, men kan omsettes til innendørs 
nivå for de dårligste støyisolerte boliger, som likevel har standard utførelse, ved hjelp av Tabell 4-1.  

Jamført med tabellen korresponderer kartleggingsgrense i henhold til forurensningsforskriften med et 
utendørs nivå på LAeq,24h på 54 dBA for propellfly.  

Beregningene for dagens situasjon gir svært lite berørt område utenfor flyplassområdet. Presentasjonen her 
er derfor begrenset til prognosesituasjonen. Punktberegninger på alle bygninger som har et støyømfintlig 
bruksformål viser også at det ikke er slike bygninger innenfor kartleggingsgrensene for dagens situasjon. For 
prognosesituasjonen er det vist antall bygninger og beregnet berørte innenfor kartleggingsgrensene i den 
følgende tabellen. 

Tabell 10-1 Antall berørte personer og bygninger innenfor intervall av LAeq24h. 

Kommune nr. Intervall Personer Boliger Skolebygninger Helsebygninger Fritidsboliger 
605 51.0 -- 54.0 2 1 0 1 0 
605 54.0 -- 61.0 0 0 0 0 0 
605 61.0 ->  0 0 0 0 0 

 

I den følgende figur vises de samme 3 kurver for LAeq,24h. Den midterste er kartleggingsgrensen for flystøy 
alene, den ytterste er kartleggingsgrense for flystøy og annen støy som er like sterk, mens den innerste er en 
tentativ tiltaksgrense. Innenfor den innerste vil man normalt kunne forvente at bolighus som ikke allerede er 
gjort tiltak på, kan ha behov for det. 

Resultatene viser at det kun er kartleggingsplikt etter forurensningsloven dersom det er andre støykilder i 
området som avgir like mye eller mer støy på de to aktuelle bygninger. Sannsynligheten for at dette vil 
avkreve tiltak er svært liten og vil bare slå inn dersom den eller de andre støykildene er betydelig sterkere. 
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Figur 10-1. Kartleggingsgrenser i henhold til forurensningsforskriften for prognosesituasjonen. 

Kotene viser LAeq,24h 51 (stiplet), 54 og 61 dBA. Målestokk 1:25 000. 
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1. INNLEDNING 

 Bakgrunn for prosjektet 1.1

 

Det er planlagt å bygge en næringspark basert på luftfart og teknologi på Eggemoen. Rambøll er 

engasjert av Tronrud Engineering AS for å gjøre en vurdering av luftforurensning i forbindelse med 

utarbeidelse av reguleringsplan for Eggemoen Aviation Technology Park. Kilder til lokal luftfor-

urensning i planområdet anses først og fremst å være trafikk på E16. I tillegg vil det kunne komme 

noe bidrag fra flytrafikk, samt fra andre veier gjennom området. 

 

Luftkvaliteten i området vil bli vurdert ut fra årsdøgntrafikk (ÅDT), dominant vindretning og nomo-

gram for PM10 som sammenlignes med Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleg-

ging (T-1520)1. 

 

2. GENERELT OM LOKAL LUFTFORURENSNING 

 Forurensning av luft 2.1

Svevestøv (PM10) og nitrogendioksider (NO2) er de viktigste luftforurensningskomponentene i for-

hold til kvantitet og eventuelle helseeffekter, og er de parameterne som anbefales utredet i Miljødi-

rektoratets retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520. Avgassing ved 

forbruk av brennstoff er en av hovedkildene til NO2 og svevestøv (PM10). Andre stoffer som bidrar 

til dårlig luftkvalitet er karbonmonoksid (CO), svoveldioksid (SO2), benzen, polysykliske aromatiske 

hydrokarboner (PAH) og tungmetaller (bly). I denne analysen er det kun svevestøv og nitrogendi-

oksider som er vurdert. For utfyllende informasjon om lokal luftforurensning henvises til Vedlegg 6.  

 

Svevestøv 

Svevestøv kan deles inn i forskjellige fragmenter etter størrelsen på partiklene. Normalt klassifise-

res støvet som: 
- Grove partikler: diameter > 10 µm 

- PM10: partikler med diameter <10 µm  

- PM2,5: partikler med diameter <2,5 µm 

 

Partikkelstørrelsen anses å være en avgjørende faktor for helseeffekter av svevestøv. Mindre par-

tikler vil kunne trenge dypere ned i luftveiene, mens grove partikler hovedsakelig avsettes i de øv-

re luftveier. Størrelsen er derfor viktig for partiklenes reaktivitet, og hvilken skade de gjør på men-

neskelig helse2. 

I tillegg til avgass, er også følgende viktige kilder til svevestøv (PM10)
3; 

- Dekkslitasje, som forekommer for det meste i forbindelse med oppbremsing og akselera-

sjon. Dekk er slitt ned 10-20 % i løpet av levetiden, og gummien blir til luftbårne partikler. 

Denne typen svevestøv er ekstra helseskadelig, da det også inneholder tungmetaller og 

PAH. 

- Bremsekloss-slitasje som kommer av at bremseklossene slites ned ved bremsing.  Dette 

støvet inneholder også mye tungmetaller. 

- Asfaltslitasje, grunnet bruk av piggdekk, vil kun bli dannet om vinteren. Dette svevestøvet 

inneholder for det meste steinfiller og bitumen, og minimeres ved våt veibane, men virvles 

så opp igjen når veibanen tørker opp. Veier med større tålegrense for slitasje, er større 

veier med mer trafikk. Veier med stor trafikk har derfor mindre oppvirvling av asfaltstøv 

per kjøretøy4. Utslippsfaktorer er gitt som gjennomsnittsfaktorer etter klasser av ÅDT, og 

det er derfor en betydelig usikkerhetsfaktor rundt kvantiteter av denne typen støv.  

I tillegg finnes det en rekke svært udefinerbare utslippskilder, som korrosjon av kjøretøy-

komponenter, veisalt og annet. 

                                                
1 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, Miljøverndepartementet, 25.april 2012 
2 Kilde: Folkehelseinstituttets sider om Luftforurensning: ”Svevestøv” 
3 "The Norwegian emission inventory 2010," Sandmo et.al, SSB 
4 ”The Norwegian emission inventory 2010,” Sandmo et.al, SSB 
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Nitrogenoksid 

Normalt betegnes NO2 og NO sammen som NOx. NO2 er det farligste i et helsemessig perspektiv, 

og er også hva som blir kartlagt i denne utredningen. Hovedkilden til NO2 er vegtrafikk. NOx dannes 

i kjøretøyets motor. Andelen NO2 i uteluft avhenger både av utslippet fra selve kjøretøyene og re-

aksjoner i uteluft. I avgass fra kjøretøy er andelen NO som regel større enn andelen NO2, men for-

skjellene er store mellom bensin- og dieselbiler, og avhenger også av motorens temperatur, ute-

temperatur, motorteknologi og kjøresyklus. Nyere dieselbiler har en motorteknologi som viser seg 

å ha en økende andel NO2 i avgassen, og er antatt å være en av grunnene til høye konsentrasjoner 

av NO2 i norske byer.  

 

NO i uteluft omdannes til NO2 ved reaksjon med Ozon (O3), og igjen tilbake til NO når det er sol et-

ter følgende formler; 

NO + O3 → NO2 + O2 

NO2 + hν5 → NO + O 
 
Fordelingen av NO2 og NO kommer derfor an på meteorologiske forhold og mengden av O3 i lufta.  

 

 Grenseverdier og retningslinjer 2.2

Forurensningsforskriftens kapittel 7 

Forurensningsforskriften, kapittel 76, legger det lovmessige grunnlaget for luftforurensning, og har 

som formål å fremme menneskers helse og trivsel, samt å beskytte nærliggende miljø.  

Forurensningsforskriften har et sett lovpålagte grenseverdier for all utendørs luft. Overskridelse av 

kravene utløser krav om utslippsreduserende tiltak.  

 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) 

Miljødirektoratet har vedtatt retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-15207, 

etter plan- og bygningsloven. Dette er statlige anbefalinger for hvordan luftforurensning bør be-

handles i kommunens arealplanlegging, og har som formål å forebygge og redusere helseeffekter 

grunnet luftforurensning.  

 

Retningslinjene legger opp til å kartlegge spredning av luftforurensning ved luftsonekart som deler 

de berørte områdene inn i gule og røde soner etter varierende grad av luftforurensning, beregnet 

for parameterne svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2). Rød sone angir et område som ikke er 

egnet til bebyggelse med følsomme bruksområder som skoler, sykehus etc. Ved planlagt arealbruk 

innenfor rød sone må det redegjøres for forholdet til lovforskriftens grenseverdier, og tiltak for 

bedre luftkvalitet burde være en del av den videre planlegging av området. Gul sone er en vurde-

ringssone hvor det bør gjøres nøye vurderinger ved planlagt bebyggelse med følsomt bruksformål 

som skoler, sykehus etc. Uteoppholdsområder bør legges i de minst forurensede områdene. Plan-

retningslinjene vil i hovedsak være aktuelle i områder hvor trafikkmengdene overskrider 8000 ÅDT, 

eller der hvor det er større punktutslipp. 

 

Luftkvalitetskriterier 

I tillegg har Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet fastsatt Luftkvalitetskriterier8  som er anbefal-

te konsentrasjonsverdier satt ut ifra en helsemessig vurdering. Overskridelser av Luftkvalitetskrite-

riene kan ikke tolkes som definitivt helseskadelige, men en kan heller ikke utelukke effekter hos 

spesielt sårbare mennesker ved nivåer under kriteriene. Det er gitt en absolutt konsentrasjon per 

time, døgn, eller 6 måneder av forurensningen som kriterium. 

 

I denne vurderingen gjøres det vurderinger ut fra trafikktall, dominant vindretning og nomogram 

for PM10 som vurderes opp mot retningslinjene T-1520. Grenseverdier som brukes i denne utred-

ningen oppsummeres i Tabell 1.  

For en nærmere beskrivelse av grenseverdier og retningslinjer, se Vedlegg 6. 

                                                
5 Hvor hν er energi fra sollys, kalt et foton 
6 FOR-2004-06-01-931 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

(http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931?q=forurensningsforskriften*) 
7 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, Miljøverndepartementet, 25.april 2012 
8 http://www.fhi.no/tema/luftforurensning/luftkvalitetskriterier 



   3 

 

 

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for vurdering av lokal luftkvalitet i beregningene 

  
Komponent 

Midlingstid 

Retningslinje for behandling av luft-

kvalitet i arealplanlegging, T-1520 

NO2 År 
Rød sone sone: 40 μg/m3 årsmiddel 

 Vintermiddel 
Gul sone: 40 μg/m3 vintermiddel 

Svevestøv PM10 

År 

Rød sone: 50 μg/m3 7 døgn per år 

 

Gul sone: 35 μg/m3 7 døgn per år 

 
 

 

3. SPREDNINGSVURDERINGER 

Planretningslinjene (T-1520) vil i hovedsak være aktuelle i områder hvor trafikkmengdene over-

skrider ÅDT på 8000, eller der hvor det er større punktutslipp. Trafikktall for vurderingene i denne 

rapporten er hentet fra rapporten Eggemoen – Temautredninger, utarbeidet av Rambøll i oktober 

2012, der det også er skissert et internt vegsystem. Trafikktall for det interne systemet er basert 

på antakelser.  

 

På E16 er dagens ÅDT 8850 og ÅDT for 2025 er beregnet til å være mellom 14500 og 17300 ved 

en sannsynlig utbygging. Vei som vil gå forbi området på vestsiden i nordlig retning får en antatt 

ÅDT fra 11300 til 2000, og inne på området vil ÅDT variere fra 500 til 6300. Det vil også kunne 

være et bidrag fra luftfarttrafikk ved flystripen. Det er gjort vurderinger ut fra disse tallene sam-

men med vindbildet og lokale forhold samt at det er benyttet trafikknomogram for svevestøv 

(PM10). 

 

Forskjellene mellom sommer og vinter kan være store, da meteorologiske forhold forandres ve-

sentlig. Det kan til tider være svært dårlig luftkvalitet om vinteren, noe som hovedsakelig skyldes 

at lufta er mer stabil, og at det er en økning i utslipp av svevestøv ved bruk av piggdekk og vedfy-

ring. Maksimale timesverdier vil derfor forekomme på denne årstiden ved en kombinasjon av store 

utslipp og tørt og kaldt vær.  

 

 Vurderingsgrunnlag 3.1

 

3.1.1 Vind  

Vinddata benyttet til vurderingene er fra Hønefoss-Høyby målestasjon, hentet fra Meteorologisk In-

stitutt sin tjeneste eklima.no9. Disse vinddataene er mest representative for Eggemoen, da dette er 

den målestasjonen som ligger nærmest som har registrert vinddata.  
 

Kumulativ frekvens av vindstyrke- og retning for området ved Eggemoen vises grafisk som vindro-

ser i Vedlegg 1. Det er utarbeidet en vindrose for et helt år (med data fra 2013). Vindrosene for 

Eggemoen viser at de dominante vindretningene er sør-sørøst og nord-nordvest. Måledata for de 

siste 10 år ved målestasjonen ved Hønefoss-Høyby viser tilsvarende vindbilde. 

 

Luftstabilitet er en parameter som forteller oss noe om hvor hurtig og effektivt spredning av for-

urensning foregår vertikalt i de laveste luftlagene. Stabil atmosfære betyr at temperaturen er la-

vest ved bakken og at den stiger oppover til en viss høyde. Dette gjør at den kalde lufta synker 

ned og blandes lite med den overstående varmere lufta, en situasjon som kalles inversjon. Under 

disse forholdene vil luftforurensningene akkumuleres ettersom det skapes et ”lokk” over den kalde 

                                                
9 www.eklima.no 
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lufta ved bakken hvor det er lite turbulens i luftmassene. Inversjon oppstår først og fremst når det 

er kaldt og tilnærmet vindstille, og er et fenomen som ofte omfatter større geografiske områder 

(byer, daler), men fenomenet kan også oppstå lokalt. Antall dager med inversjon vil variere fra år 

til år og er vanskelig å forutse.  

 

3.1.2 Topografi, veinett og bygningsmasse  

I denne rapporten er det vurdert utslipp fra E16, vei vest for planområdet og veier internt på plan-

området. 

 

På E16 er ÅDT for 2025 er beregnet til å være mellom 14500 og 17300 ved en sannsynlig utbyg-

ging. Vei som vil gå forbi området på vestsiden i nordlig retning vil ha ÅDT fra 11300 til 2000, og 

inne på området vil ÅDT variere fra 500 til 6300. Fartsgrensen på E16 er 70 km/h og det er en an-

del tungtrafikk på 12 %. Veien som går forbi området på vestsiden får antatt fartsgrense på 50 

km/h og inne på selve området er det regnet med 30-sone. Disse veiene antas å få en andel tung-

trafikk på 10 %. Trafikktall og fartsgrenser for planområdet for 2025 er vist i figur i Vedlegg 2.  

 

Fra E16 går det en skråning mot nord opp mot planområdet. Denne skråningen er skogkledd, og vil 

kunne skjerme for noe av utslippet fra veinettet. Sør og øst for planområdet går det skråner ter-

renget nedover, og selve planområdet ligger relativt flatt på toppen av denne skråningen. 

  

3.1.3 Bakgrunnskonsentrasjoner 

Det vil være et generelt bidrag fra forurensningskilder definert som bakgrunnsforurensning. Dette 

er forurensning fra kilder utover utslipp fra nærliggende veinett, og omfatter bl.a. langtransportert 

forurensning fra industri og veisystemer, og lokal ved- og oljefyring.  

 

For å gjøre vurdering av PM10 med nomogrammer er det benyttet bakgrunnskonsentrasjoner. Disse 

bakgrunnskonsentrasjonene er hentet fra NILU (Norsk Institutt for Luftforskning) sine sider Mod-

Luft10. ModLuft gir et anslag over gjennomsnittlige konsentrasjoner for planområdet. Tabell 2 viser 

bakgrunnskonsentrasjonene benyttet i vurderingene.  

Tabell 2 Bakgrunnskonsentrasjoner for PM10 og NO2.  

 ModLuft 

N 60.21185º 

E 10.31166º 

PM10 [µg/m3] NO2 [µg/m3] 

Årsmiddel 13,45 13,45 

 

3.1.4 Trafikknomogram 

Trafikknomogram er et forenklet beregningsverktøy utarbeidet av NILU for å bedømme om et om-

råde har et luftforurensningsproblem. Det kan benyttes i mindre tettsteder og byer og baseres på 

informasjon om veitrafikk og bakgrunnskonsentrasjoner. Det er også basert på at svevestøv er et 

større problem enn nitrogenoksid (NO2). Bakgrunnskonsentrasjon på 13,45 µg/m3 som tilsvarer 

årsgjennomsnitt for PM10 fra data hentet fra Modluft (vist i Tabell 2) er benyttet i nomogrammet 

(avrunder til 14 µg/m3). I tillegg er det lagt inn fartsgrense på 70 km/h og en andel tungtrafikk på 

12 % for E16. I nomogram for vei vest for planområdet er fartsgrense satt til 50 km/h og tungtra-

fikkandel er satt til 10 %. I nomogram for veier inne på området er fartsgrensen satt til 30 km/h 

og tungtrafikkandelen er satt til 10 %. Andel piggdekkbruk er satt til 66 % (i veiledningen til no-

mogrammet er det satt at dette ligger mellom 30-95 % utenfor byområder) i alle trafikknomo-

grammene.  

 

3.1.5 Luftforurensning fra flytrafikk 

Ved Eggemoen skal det bygges ut for flytrafikk i planområdet. Luftforurensning fra flytrafikken er 

vurdert ut fra topografi og generelle vurderinger av forurensning fra flyplasser. I en rapport utar-

beidet av Avinor, NHO Luftfart, SAS, Norwegian og Widerøe i 2008 er det sagt at spredningsforhol-

dene rundt norske lufthavner er så gode at konsentrasjonene av luftforurensninger er innenfor 

grenseverdiene i forurensingsforskriften. På Gardermoen vinterstid kan konsentrasjonene overskri-

                                                
10 www.luftkvalitet.info/modluft/inngangsdata/bakgrunnskonsentrasjoner.aspx 
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de de anbefalte grenseverdier, men beregninger viser at området rundt terminalen hvor flest men-

nesker oppholder seg er mest påvirket av veitrafikk11. 

 

 Usikkerheter 3.2

Vurdering av lokal luftforurensning har mange usikkerhetskilder, og det er viktig å være klar over 

at resultatet er basert på data med varierende kvalitetsnivå. Det er store muligheter for at trafik-

ken vil øke i framtidig situasjon, utover det som det er tatt høyde for i denne vurderingen. Dette 

sammen med en økende andel dieselbiler i kjøretøyparken gjør at spesielt NO2-konsentrasjoner i vil 

kunne øke i årene som kommer. Samtidig vil fremtidige kjøretøyteknologi ha reduserte utslipp til 

luft. Prognoser for kjøretøyteknologi og utslippsfaktorer er for usikre til at de blir inkludert i denne 

studien.   

 

 Andre betydelige usikkerhetsfaktorene er følgende: 
- Data for vind og meteorologi kan variere fra år til år. 

- Bakgrunnskonsentrasjonen kan variere fra sted til sted innenfor en kommune/by som følge 

av terreng, bygningsmasse og lokale klimaeffekter. 

- Trafikktall kan variere. Det er i dette tilfellet undersøkt trafikkdata for gjennomsnittsdøgn 

over et helt år. Ved maksimaltrafikk over flere døgn vil perioder med høyere konsentrasjo-

ner forekomme.  

 

For presise konsentrasjoner må det utføres målinger av den lokale luftkvaliteten i fremtidig situa-

sjon.  

4. VURDERINGER, RESULTATER OG KONKLUSJON 

 Vurderinger 4.1

Retningslinjen T-1520 er statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i kommunenes 

arealplanlegging, mens det er forurensningsforskriftens grenseverdier som gir restriksjoner ved ut-

byggingsformål.  

 

Trafikknomogrammer for PM10, se Vedlegg 3, Vedlegg 4 og Vedlegg 5, er vist for situasjon med 

bakgrunnskonsentrasjon for PM10 på 14 µg/m3 som er gjennomsnittskonsentrasjon for ett år (run-

det opp til heltall fra 13,45µg/m3), og fartsgrense på hhv. 70 km/h, 50 km/h og 30 km/h. Tungtra-

fikkandel er satt til 12 % på E16 og 10 % på øvrige veier og piggdekkandel på 66 %. Nomogram-

mene viser trafikktall (ÅDT) på Y-aksen og avstand fra vei i meter langs x-aksen. Den gule linjen 

indikerer hvor gul sone (maksimalt 7 overskridelser av 35 µg/m3 døgnmiddel) går og rød linje indi-

kerer tilsvarende for rød sone (tilsvarer maksimalt 7 overskridelser av 50 µg/m3 døgnmiddel). 

Nærmeste bebyggelse knyttet til planområdet ligger cirka 40-50 meter unna E16, mens hovedan-

delen av bebyggelsen ligger 700 meter unna E16. Nærmeste bebyggelse til veien i vest er cirka 12 

meter ut fra kanten på veien, og tilsvarende til veiene inne på området. I nomogrammene er det 

lagt inn en horisontal blå linje som viser beregnet ÅDT for planområdet i 2025 for de aktuelle veie-

ne, og vertikale linjer i rødt og gult som indikerer hvor langt ut hhv. rød og gul sone strekker seg 

ut fra veien. I nomogrammet for E16 er det i tillegg lagt til en vertikal blå linje som markerer nær-

meste bebyggelse ved cirka 40 meter. De horisontale og vertikale linjene er lagt til etter genere-

ring av nomogrammene fra luftkvalitet.info.   

 

Planretningslinjene T-1520 er her lagt til grunn for å legge til rette for riktig bruk av området uten 

fare for helseskader for befolkningen. Resultatene er derfor ment å brukes videre i planleggingen 

av området. I den røde sonen er hovedregelen at ny bebyggelse som er følsom for luftforurensing 

skal unngås. Bebyggelse følsom for luftforurensning er helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boli-

ger, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur. Gul sone er en vurderingssone. 

Ved etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsom for luftforurensning i gul sone, bør 

                                                
11 Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart, Prosjektrapport 30. januar 2008, Avinor, NJO Luftfart, SAS, Norwegian og Widerøe 
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luftforurensning og lokalklima inngå som et hensyn tidlig i planprosessen. Det bør vurderes hvilke 

plangrep som kan tas for å oppnå best mulig luftkvalitet, spesielt på uteoppholdsarealer.  

 

De dominante vindretningene (S-SØ og N-NV) er vist i vindrose i Vedlegg 1. I Figur 2 i Vedlegg 1 

er vindrosen plassert på kart over planområdet. Ved vindretning sør-sørøst vil det kunne være på-

virkning av utslipp fra E16, da veien går sør for planområdet. Det er likevel en skogkledd skråning 

mellom veien og planområdet som vil ta av for en del av den potensielle påvirkningen fra E16. Ved 

vindretning nord-nordvest vil det ikke være store påvirkninger fra trafikale utslipp.   

 

På grunn av topografien vil det ved Eggemoen være god utluftingsforhold ved flystripen, og det an-

tas at flytrafikken ikke vil bidra til overskridelser av aktuelle grenseverdier for luftkvalitet, og at 

den største påvirkningen vil være fra veitrafikk. 

 Resultater og sammenligning med grenseverdier 4.2

PM10 

Rød sone tilsvarer maksimalt 7 overskridelser av 50 µg/m3 døgnmiddel. Gul sone tilsvarer maksi-

malt 7 overskridelser av 35 µg/m3 døgnmiddel.  Det vil at dersom den 8. høyeste døgnmiddelkon-

sentrasjonen i løpet av året overskrider disse konsentrasjonsverdiene, ligger området innenfor 

henholdsvis rød eller gul sone.  

 

E16 sør for planområdet 

Nomogrammet for PM10 knyttet til E16 er presentert grafisk i Vedlegg 3. De aktuelle forholdene for 

E16 ved Eggemoen med ÅDT på 17300 er markert med blå linjer der aktuell ÅDT er gitt i blå hori-

sontal linje og minste avstand fra vei til bebyggelse er vist i blå vertikal linje. De vertikale linjene i 

rødt og gult indikerer at rød sone vil strekke seg cirka 14 meter ut fra veien, og gul sone vil strekke 

seg cirka 30 meter ut fra veien. Den vertikale blå linjen markerer nærmeste bebyggelse ved cirka 

40 meter. Resultatet viser at planområdet for Eggemoen ligger utenfor gul og rød sone ved E16.  

 

Vei vest for planområdet 

Nomogrammet for PM10 knyttet til vei vest for planområdet er presentert grafisk i Vedlegg 4. De 

aktuelle forholdene for veien med høyeste ÅDT på 11300 er markert med blå horisontal linje. De 

vertikale linjene i rødt og gult indikerer at rød sone vil hovedsakelig ligge i veibanen, og at gul sone 

vil strekke seg cirka 5 meter ut fra veien. Den nærmeste bebyggelsen er cirka 12 meter fra veien. 

Resultatet viser at bebyggelsen ligger utenfor gul og rød sone ved vei vest for planområdet på Eg-

gemoen.  

 

Veier inne på planområdet 

Nomogrammet for PM10 knyttet til veier inne på planområdet er presentert grafisk i Vedlegg 5. De 

aktuelle forholdene for veiene med høyeste ÅDT på cirka 6300 er markert med blå horisontal linje. 

Denne linjen ligger på bunn av nomogrammet, og indikerer at utslipp fra veiene inne på området 

ikke vil forårsake konsentrasjoner i rød eller gul sone. 

  

NO2 

Trafikknomogrammene baserer seg på at svevestøv (PM10) er et større problem enn NO2. På bak-

grunn av dette og at NO2 har lik bakgrunnskonsentrasjon som PM10 antas det at det heller ikke vil 

være overskridelser av NO2 ved planområdet. 

 Konklusjon 4.3

Spredningsvurderingene viser at planområdet ved Eggemoen mest sannsynlig ligger under rød og 

gul sone for PM10 og NO2 med hensyn på trafikkutslipp både fra E16 og veier knyttet til planområ-

det. Plasseringen av planområdet og flystripen på et relativt flatt område på en høyde gjør at det 

antakelig vil være gode utluftningsforhold ved flystripen. Området er dermed godt eget til arbeids-

plasser. Økt trafikk generert ved utbygging til næringsformål vil ikke øke belastningen på nærlig-

gende boliger med tanke på luftforurensning nevneverdig, da gul sone på det meste vil strekke seg 

cirka 30 meter ut fra E16.   
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Vedlegg 1 Vindrose for 2013 fra meteorologisk stasjon Hønefoss - Høyby 

 
 

Figur 1 Vindrose beregnet ut i fra måledata fra Hønefoss Høyby målestasjon for hele 2013 

 

Figur 2 Vindrose plassert i kart over planområdet ved Eggemoen 

 

45°315°

225° 135°

0

200

400

600

800

1 000

Wind Distribution "Honefoss_hoiby_2013"

Classification "No turbulence classification: " - Cumulative Frequency

Wind Classes [m/s]

v <= 1,0

1,0 < v <= 3,5

3,5 < v <= 6,0

6,0 < v <= 8,5

8,5 < v <= 11,0

v > 11,0



   8 

 

 

 

 

Vedlegg 2 Trafikktall med fartsgrense for sannsynlig utbygging av planområdet ved Eggemoen 
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Vedlegg 3 Trafikknomogram for E16 ved planområdet ved Eggemoen 

Blå linjer markerer aktuell ÅDT (horisontal linje) og minste avstand fra vei til bebyggelse (vertikal linje). Gul sone vil ved de gitte forhold gå fra 0-30 meter ut fra E16 

(gul vertikal linje) og rød sone fra cirka 0-14 meter ut fra E16 (rød horisontal linje). De horisontale og vertikale linjene er lagt på etter at nomogrammet er generert fra 

luftkvalitet.info  
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Vedlegg 4 Trafikknomogram for vei vest for planområdet ved Eggemoen 

Blå horisontal linje markerer høyeste ÅDT. Gul sone vil ved de gitte forhold gå cirka fra 0-5 meter ut fra E16 (gul vertikal linje) og rød sone vil hovedsakelig ligge i vei-

banen (rød horisontal linje). De horisontale og vertikale linjene er lagt på etter at nomogrammet er generert fra luftkvalitet.info  
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Vedlegg 5 Trafikknomogram for veier inne på planområdet ved Eggemoen 

Blå horisontal linje markerer høyeste ÅDT. Ved de gitte forhold vil konsentrasjonene av PM10 være under det som tilsvarer gul og rød sone Den horisontale linjen er 

lagt på etter at nomogrammet er generert fra luftkvalitet.info  
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Vedlegg 6: Generelt om lokal luftforurensning 

 

De viktigste kildene til lokal luftforurensning er veitrafikk, vedfyring, industri og bygg- og an-

leggsarbeid, med veitrafikk som den største årsaken til lokal luftforurensning.  

Selv om de fleste utslippskilder er lokale, er luftkvaliteten også påvirket av langtransportert for-

urensning fra trafikk, industri og bruk av olje og kull i andre europeiske land.  

 

Det er særlig svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogenoksider (NO2 og NO) som bidrar til lokal luft-

forurensning og som også er de største helsetruslene. I tillegg kan stoffer som svoveldioksid 

(SO2), bakkenær ozon (O3), karbonmonoksid (CO), PAH og benzen bidra til dårlig lokal luftkvali-

tet og skader på helse og miljø. Både NO2 og SO2 bidrar til forsuring og overgjødsling av vann og 

vassdrag. CO og NO2 bidrar også til dannelsen av bakkenær ozon, og dermed ozoneffekter på 

vegetasjon og materialer. SO2 medfører dessuten korrosjon og nedbryting av materialer i byg-

ninger og kulturminner, mens noen typer PAH er giftige, arvestoffskadelige eller kreftfremkallen-

de.  

Normalt betegnes NO2 og NO sammen som NOx. I utslipp fra biler forekommer mest NO som så 

omdannes til NO2 i reaksjon med O3 og igjen tilbake til NO i tilstedeværelse av sollys. Fordelingen 

av NO2 og NO kommer an på meteorologiske forhold og mengden av bakkenær ozon. NO2 er det 

farligste i et helsemessig perspektiv.  

Svevestøv klassifiseres etter diameter. PM10 definerer svevestøv med diameter under 10 µm, og 

PM2,5 klassifiserer svevestøv med diameter under 2,5 µm. Partikler fra forbrenning av oljeproduk-

ter som bensin er ofte PM2,5, mens partikler fra veislitasje og vedfyring ofte er PM10. Det er spesi-

elt fint svevestøv som er helsefarlig.  

Karbonmonoksid(CO) er et resultat av ufullstendig forbrenning av karbon og karbonholdige stof-

fer, som organisk materiale, ved, bensin, diesel og parafin, ved at tilførselen av oksygen har vært 

for liten. Gassen er tilnærmet luktfri, brennbar og svært giftig. Veitrafikk er den største utslipps-

kilden.  

 

Forurensningsforskriften, kapittel 7, legger det lovmessige grunnlaget for grenseverdier av 

luftforurensning12. Forurensningskonsentrasjonene i utendørs luft skal ikke overskride grensever-

diene flere enn det tillatte antall ganger eller som årsgjennomsnitt. De viktigste grenseverdiene 

er gjengitt i Tabell 3.  

                                                
12 Forurensningsforskriften: www.lovdata.no/ for/sf/md/xd-20040601-0931.html#map019 



  13 

 

 

 

Tabell 3: Grenseverdier for luftforurensning, Forurensningsforskriften kap. 7 

 
Komponent 

 

Midlingstid 

 

Grenseverdi 

Ant. tillatte over-

skridelser av gren-

severdi 

Dato for opp-

nåelse av gren-

severdi 

Svevestøv PM10 

Grenseverdi for be-

skyttelse av mennes-

kelig helse 

1 døgn (fast) 
50 μg/m3 

PM10 

Grenseverdien må 

ikke overskrides mer 

enn 35 ganger pr. år 

1. januar 2005* 

Kalenderår 
40 μg/m3 

PM10 
 1. januar 2005* 

Svevestøv PM2,5 

Årsgrenseverdi for 

beskyttelse av men-

neskets helse 

Kalenderår 
25 μg/m3 

PM2,5 
  

Svoveldioksid (SO2)         

Grenseverdi for be-

skyttelse av mennes-

kelig helse 

 

1 time 350 μg/ m3 

Grenseverdien må 

ikke overskrides mer 

enn 24 ganger pr. 

kalenderår 

01.jan.05 

1 døgn (fast) 125 μg/ m3 

Grenseverdien må 

ikke overskrides mer 

enn 3 ganger pr. ka-

lenderår 

01.jan.05 

Nitrogendioksid og nitrogenoksider (NOx) 

Grenseverdi for be-

skyttelse av mennes-

kets helse 

 

1 time 
200 μg/ 

m3 N02 

Grenseverdien må 

ikke overskrides mer 

enn 18 ganger pr. 

kalenderår 

01.jan.10 

Kalenderår 
40 μg/ 

m3 N02 
  01.jan.10 

Grenseverdi for be-

skyttelse av vegeta-

sjonen 

Kalenderår 
30 μg/ 

m3 N0x 
  04.okt.02 

Benzen         

Grenseverdi for be-

skyttelse av mennes-

kets helse 

Kalenderår 5 μg/ m3   01.jan.10 

Karbonmonoksid 

(CO) 
        

Grenseverdi for be-

skyttelse av mennes-

kets helse 

Maks. daglig 

8-timers 

gjennomsnitt 

10 mg/ m3   01.jan.05 

 

Grenseverdiene er en kombinasjon av konsentrasjonsgrense og antall overskridelser i løpet av et 

tidsintervall, såkalt midlingstid. Tidsintervallet avhenger av om stoffet gir virkninger på lang eller 

kort sikt.  Grenseverdien for PM skal forstås slik at det døgnet som har den 36. høyeste PM-

konsentrasjonen i et kalenderår ikke må være høyere enn 50 μg/m3.  

 

I tillegg har forurensingsforskriften et sett helsebaserte vurderingsterskler med en øvre og en 

nedre grenseverdi. Der hvor vurderingsterskelen er overskredet, skal det foretas målinger. 
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Tabell 4: Forurensningsforskriftens vurderingsterskler 

Forurensningskomponent Øvre vurderingsterskel Nedre vurderingsterskel 

Svoveldioksid 
 75 µg/m3 (døgnverdi) som ikke 

må overskrides mer enn 3 
ganger pr. kalenderår. 

 50 µg/m3 (døgnverdi) som ikke 

må overskrides mer enn 3 gang-
er pr. kalenderår. 

Nitrogendioksid 
 140 µg/m3 (timesmiddel) som 
ikke må overskrides mer enn 18 
ganger pr. kalenderår.  

 100 µg/m3 (timesmiddel) som 
ikke må overskrides mer enn 18 
ganger pr. kalenderår.  

  
32 µg/m3 (årsmiddel). 26 µg/m3 (årsmiddel). 

Svevestøv (PM10) 
 35 µg/m3 (døgnmiddel) som 
ikke må overskrides mer enn 35 
ganger pr. kalenderår.  

 25 µg/m3 (døgnmiddel) som ik-
ke må overskrides mer enn 35 
ganger pr. kalenderår.  

  
14 µg/m3 (årsmiddel). 10 µg/m3 (årsmiddel). 

Svevestøv (PM2,5 )  17 µg/m3 (årsmiddel).  12 µg/m3 (årsmiddel). 

Bly  0,35 µg/m3 (årsmiddel).  0,25 µg/m3 (årsmiddel). 

Benzen  3,5 µg/m3 (årsmiddel).  2,0 µg/m3 (årsmiddel). 

Karbonmonoksid  7 mg/m3 (8-timersmiddel).  5 mg/m3 (8-timersmiddel). 

 

Miljødirektoratets retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging har 

som formål å forebygge helseeffekter av luftforurensning gjennom god arealplanlegging. Den be-

skriver inndeling av arealer i soner, hvor gul sone er en vurderingssone der ny bebyggelse bør til-

fredsstille minimumskrav. I rød sone er hovedregelen at det skal unngås ny bebyggelse som er 

følsom for luftforurensning. Det anbefales utarbeidelse av luftsonekart i samsvar med grensever-

diene i nedenstående tabell. 

 

Tabell 5: Grenseverdier for luftsonekart, Miljødirektoratets retningslinjer 

Komponent Luftforurensningssone 

  Gul sone Rød sone 

PM10 35 µg/m3 7 døgn per år 50 µg/m3 7 døgn per år 

      

NO2 40 µg/m3 vintermiddel 40 µg/m3 årsmiddel 

      

Helserisiko     

  

Personer med alvorlig 
luftveis- og hjertekarsyk-
dom har økt risiko for 
forverring av sykdom-
men. Friske personer vil 
sannsynligvis ikke ha 
helseeffekter.  

Personer med alvorlig 
luftvveis- og hjertekar-
sykdom har økt risiko for 
helseeffekter. Blandt dis-
se er barn med luftveisli-
delser og eldre med luft-
veis- og hjertekarlidelser 

mest sårbare.  

 

 

Luftkvalitetskriteriene er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet, hvor det er 

fastsatt anbefalte verdier for luftkvalitet for svært følsomme personer. Disse er satt ut fra at eks-

poneringsnivåene må være 2 ganger høyere enn kriteriene før det med sikkerhet er konstatert 

skadelige effekter. Overskridelser kan derfor ikke tolkes som definitivt helseskadelige, men en 

kan heller ikke utelukke effekter hos spesielt sårbare mennesker ved nivåer under kriteriene. 

Luftkvalitetskriteriene er oppsummert i Tabell 6.  
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Tabell 6: Luftkvalitetskriterier 

Komponent  

Midlings-
tid  

15 min 1 t  8 t 24 t  6 mnd 

År 
 

NO2  300 µg/m3 100 µg/m3  - - 50 µg/m3 
40 µg/m3 

Ozon  - 100 µg/m3 80 µg/m3  -  - 
 

Svevestøv, 
PM10  -  -  - 30 µg/m3  - 

20 µg/m3 

Svevestøv, 
PM2,5  -  -  - 15 µg/m3  - 

8 µg/m3 

SO2 300 µg/m3  -  - 20 µg/m3 - 
 

CO 80 µg/m3 25 µg/m3 10 µg/m3  -  - 
 

Fluorid   -  -  - 25 µg/m3 10 µg/m3 
 

 

 

 



Sandfuruskog
EgilBendiksen,4/3-14,revidert17/4-14,noerevider avU.Jansson28.april 2014.

Definisjon
Popularisertbeskrivelse
Sandfuruskoger furuskogpåsand-/siltdominerteløsmasser,i hovedsakbreelv-/bresjøavsetninger,
menogsåeskere.Forå væreaktuellfor kartleggingskalskogenværeklassifisertsomeldre,men
undervisseforutsetningerkanogsåyngreskogværeaktuellå kartlegge.Minstestørrelsefor
avgrensinger 2 daa.

Inndelingenavsandfuruskoggårnoepåtversavhovedinndelingenavgrunntyperi Naturtyperi
Norge(NiN1.0)somvektleggergradienteri næringogtørkeutsatthet,menikkei substratog
treslagsdominans(jfr. Halvorsenm. fl. 2009).Såledesvil i NiNfor eksempelen tørr, lavdominert
sandfuruskogogen lavdominert,grunnlendtsvabergfuruskoghavnei sammegrunntype,mensden
fattige versuskalkrikeutformingenavsandfuruskog(somofte dannertette, stedvisuatskillelige
mosaikker)vil havnei forskjelligegrunntyper.Dette problemetvil bli nærmereutredet i forbindelse
medNiN2.0.I naturtypekartleggings-sammenhenger det de rike ogintermediæreutformingeneav
sandfuruskogsomer aktuelle,ogdet gjeldersærligpåsværttørkeutsatt,menogsåmoderat
tørkeutsattmark.

Tekniskdefinisjon
Parameter Krav Kommentar

Substrat Løsmasser,somer sand-ellersand-
/grusdominert(særligområder
meddominansavKO4 (middels-
grovsand),menogsåKO3(fin
sand,kommerinn bådemht.
fossilesandflukt/sanddyneområder
ogmht. bresjø/brekvabb-
avsetninger)ogdessuten,men
sjeldnerepågroveresubstrat
(KO5),hvordet inngårgrus,og
ogsåiblant medinnslagav
rullestein,f.eks.påeskerrygger.

Despesialiserteartenesynessærligbegunstigetavgodt
sortert finsandog(kalk)rikeremineralpartikler.Typiske
lokaliteterer breelv-/bresjøavsetningerogtidligere
flyvesandområder,menogsåf.eks.eskereog
dødislandskapområder

Treslag Dominansavstedegenfuru (DO1-
1),menhvor gran(A1-2)og/el
bjørk(A3-1)ogsåkanspilleen
viktig rolle.

Økt innslagavgraner korrelert medminsket
uttørringsfare(økoklin1),økt humusdannelseogdermed
enuttynningavkvaliteterforbundet medsubstratetmed
denkonsekvensat mangårmot enordinærlav-eller
lyngfuruskog

Skogtilstand Yngreellerhelsteldre/gammel
skog(TS=2-4).

Yngreskoginkluderesder (i)skogener ungmedinnslagav
enkeltegamletrær, eller (ii) der det er verdifulle
rødlistearter/habitat-spesialistertilstede.

Artsmangfold Forekomstavhabitatspesialister,
spesieltavektomykorrhizasopper,
knyttet til tørre, lavdominerteog
mineralrikefuruskogerpå
løsmasser,førstogfremstsand

Ogsånoenkarplantearterhar liknendeøkologiskekrav,
mendisseer sjeldneellerbegrensettil spesielleregioner
(bl.a.bittergrønn,grannjamne,mogop)

Størrelse Over2 daa. Mindre arealkani sjeldnetilfeller væreaktueltom
lokalitetenharspesiellekvaliteteri form avat
artsmangfolder tilfredsstilt



Hvorfor er naturtypen viktig?
Sandfuruskogpekersegut somen forvaltningsmessigviktig naturtypebådefordi den(i) er et
hotspot-habitatfor sjeldentogspesialisertbiomangfold,(ii) mangestederer truet avareal-
omdisponeringoggjengroing(”humifisering”),samtflatehogst,og (iii) tilhører engruppeav i
hovedsakboreale,nordiskenaturtypermedtilhørende biomangfoldsomer sterkt truet i restenav
Europa(jf. Arnolds1988,Vesterholtm. fl. 2000,Dörfelt & Bresinsky2003),ogsomvi haret
internasjonaltansvari å ta varepå.Sandfuruskoger foreløpigbehandletogbeskrevethosBrandrud
& Bendiksen(2013),ogfaktaarketbyggerfor en stor delpåkunnskapsamleti denrapporten.

Utbredelse
Sliktypener (botanisk/mykologisk)definert,har den en typiskkontinentalutbredelsei Norge,med
optimumi vegetasjonsseksjonC1(svaktkontinental), menogsåmedvelutvikleteforekomstersærligi
demer kontinentaledeleneavseksjonOC(overgangsseksjon)(Moen1998).Detvil sideøstlige
deleneavHedmark,fra Solør-ElverumområdetognordoverØsterdalenogRendalen,dessuten
spesieltNord-Gudbrandsdalen,somsammenmedFolldal dannerdet størstesammenhengende
sandfuruskogsområdetmedrikereutformingeri Sør-Norge.Påsørøstlandeter typenogsåutbredt på
RomeriksslettaogpåRingerikesamtovermot KrødsheradogModum,mentypentynnessnartut
vestoversomfølgeavet mer oseaniskklimaogøkthumifisering.FjordbotnerpåVestlandethar
potensial,mener mangelfulltundersøkt.I Nord-Norgefinnesdemestuberørtearealene;i
Pasvikdalenog langsØvreAnarjokkai Karasjok.Også her er det imidlertid lokaliteter i fjordbotner
somf.eks.AltaogSkibotn.

Størrearealerfortsetter østoveri SverigeogFinland,der det blant annetkommerinn myestørre
eskersystemer.Detsynessomom typenhar tyngdepunkt i Norden,selvom denogsåfinnesutbredt i
deleravMellom-Europa,særligi områdeneomkringAlpene,menmenneskeligpåvirkninger trolig
jevnt oversterkereder.

Naturfagligbeskrivelse
Vegetasjoneni feltsjiktet er gjernefattig, dominert avnøysommesurbunnsartersomreinlav,
furumose(Pleuroziumschreberi) og lyngarter.Løsmasseneer gjernefattige,menkanha innslagav
rikeremineralkorn,ognoenharet betydeligkalkinnhold,eventueltfra kalkriktgrunnvann.Dette gir
først utslagpåde jordboendesoppene,der det ofte er innslagavmer mineralkrevendearter, til skille
fra svabergsfuruskogene.Typiskeher er rødlistedearter somkransmusserong(Tricholoma
matsutake) samtflere piggsopper(Bankera, Sarcodonspp.)ogslørsopper(Cortinariusspp.).Hos
Brandrud& Bendiksen(2014)er listet opp typiskesandfuruskogssoppersomvi kjennertil nåogsom
skillermot grunnlendtefuruskogstyper.

Skogener ofte avgodbonitet. Ikkeallesandfuruskoger,om geologiskdefinert ut fra
opphavsmaterialet,er likebiologiskverdifulle.Sandfuruskogeneoppviseri størregradenn
beslektedeskogtypersomkalkfuruskogenmarkert typemessig/regionalvariasjonsomhabitat for
spesialisertogsjeldentbiomangfold.Ut i fra dagensartskunnskaper det først ogfremstde tørreste,
kontinentale,lav-eller lav-/mosedominerteutformingenesomer hotspot-habitatfor sjeldent
biomangfold.Naturtypendefineresfølgeligtil tørre eller svaktsesongfuktige,furudominerte
utforminger.

Særligrike er områdermed(i) tynn humus,(ii) brekvabbellergodt sortert finsand(ofte tidligere
flygesandområder)og (iii) (kalk)rikeremineralpartikler.Mangearter er ogsåbegunstigetavpartier



medåpensand.Disserikeområdenekanmanfinne bl.a.påeskerrygger,terrasseskråninger,samt
områdersomtidligerehaddesandflukt(flygesandområder).

Delnaturtyper
1) Riksandfuruskog

Denneutformingener utviklet i områdermedkalkrikberggrunneller der sedimentene
kommerfra næringsrikeområder.Dettegir segutslag i at det i tilleggtil denspesielle
sandfuruskogsfungaenogsåkommertil et klart element avenmer krevendekarplanteflora,
medarter sombakkesøte,bittersøte,øyentrøst,blåklokke,setermjeltogtiriltunge i de
tørresteutformingene,mensi den«middeltørretypen kommerinn mer typiskelågurter,
somskogstorkenebb,teiebær,markjordbær,legeveronikam.fl. I bunnsjiktetkanlabbmose
(Rhytidiumrugosum) oggrønnever(Peligeraaphtosa) væretypiskeinnslag.Nårdet gjelder
grønnvegetasjonogskillemot grunnlendte,rike svabergfuruskoger(jf. særligaktuelt
faktaarkRikbarskog,delnaturtype1)Lågurtfuruskog)er dette foreløpigminimalt utredet,.
Noeavproblemeter at degrunnlendterikereskogene knapt forekommeri desamme
regioner.

2) Intermediærsandfuruskog
Deter i all hovedsakartssammensetningogforekomst avsoppartersomskillerfra
grunnlendteparallelltyper.Herkommeret tilskuddaven rekketypiskearter eksemplifisert
ovenfor.Felt-ogbunnsjikter stort sett det sammesomdegrunnlendtetypene,mendet kan
finnespunktforekomster(i størregradenni sistnevnte typer) avmindrehyppigeeller sjeldne
arter somknerot, furuvintergrønn,bittergrønn,ogskogjamne.

Avgrensningmot andrenaturtyper
• Fattigefuruskogstyperpågrunnlendtmarkhar i all hovedsaksammearter i felt- ogbunnsjikt

som intermediærsandfuruskog,men skillesfra dennepå at det i sistnevntekommer til en
rekke jordboende sopparter, stort sett i tillegg til dem som allerede er til stede i de
grunnlendtetypene.Furuskogpå grovereløsmasserog trolig ogsåpå sanddominertsubstrat
avsværtnæringsfattigopphavsmateriale,synesikkeå avvikefra dengrunnlendtetypen.

• Riksandfuruskogskillesfra fattige oggrunnlendte typer bådepå fungaogpåtilskuddavmer
krevendeplanter. Noen sopparterer felles for grunnlendte rikere furuskoger(Rikbarskog,
delnaturtypeLågurtfuruskogsynessærligrelevantå sammenliknemed),men i tillegg inngår
arter fra det typiskesandfuruskogselementet.

Påvirkning/bruk
Den største trusselenmot de verdifulle sandfuruskogene vurderes å være arealinngrep.Mange
forekomsterligger inntil større grus/sandtak,i militær- eller industriområder,og mangeer truet av
bolig-og veibygging(jf. Brandrud2012).Naturtypen har åpenbarthatt en betydeligtilbakegangi de
siste 50 år i flere av hovedområdenefor verdifulle sandfuruskoger(Elverum-området,Ringerike,
Romerike),oger fortsatt truet avutbygging.

Skogsdrift kommer også inn som faktor. De aller fleste av våre furumoer må betegnes som
produksjonsskogmed aktiv skogsdriftgjennomgenerasjoner.Likevelhar hogstenher stort sett vært
skånsomog med gjensettingav frøtrær. Det er indikasjonerpå at noenav sandfuruskogssoppeneer
avhengigeav gamle trær og rotkontinuitet – dvs. at skogenikke har vært flatehogd (Risbergmfl.



2004). I tilegg er det påvist at et par arter, huldresølvpigg(Phellodonsecretus) og skyggebrunpigg
(Hydnellumgracilipes), harpreferansefor kombinasjonensandigsubstratogdødved.

På den annen side har småveierog stier i tillegg til naturlige forstyrrelser(inkludert brann) virket
positivt ved å bryte opp humuslagetog gi soppartene kontakt med mineralkornenei løsmaterialet.
Dissesoppenesyneså værehumusskyendeog forsvinner der humusenvoksersegtykk og lyng og
mose erstatter reinlaven i skoger som tidligere jevnlig var utsatt for skogbrannsom motvirket
humifiseringen. Spesielt i Nord-Norge motvirkes humifisering av reindrift, både beite og
tråkkpåvirkning.Dennepåvirkningengir merkbarinnflytelsepå inventaretav storsopp,positivt i alle
fall for en del av artene.Mot randområdenetil sandfuruskogender det etter hvert blir for oseanisk
og humuslaget for tykt, vil sandfuruskogssoppenei økende grad være begrenset netopp til
forstyrretesteder,somvei-ogstikanter,inkludert ogsånaturligedyretråkk.

Sandfuruskogble ikke vurdert for rødlisting i forbindelse med rødliste for naturtyper i 2011
(Bendiksen2011), pga. kunnskapsmangelom utbredelse og avgrensningsproblemeri forhold til
liknendeskogtyper.

Verdisetting
Verdivil særligværeknyttet til størrelse,artsmangfoldogpåvirkningsgrad.

• Størrelse: Store områder huser generelt en større variasjon av habitater og substrat og et større
artsmangfoldenn mindre områder.Et større områdehar ogsåstørre sannsynlighetfor å huselangsiktig
levedyktigepopulasjonerav arter. Arealandelensom påvirkesav kanteffekter er ogsåmindre i store
områder.Derforvil storeområdervurdereshøyereenn små.

• Stort artsmangfold av sjeldne/rødlistete arter: Flere forekomster eller sannsynligeforekomster av
rødlistete arter og/eller sannsynlighetfor at området er et funksjonsområdefor rødlistearter trekker
verdienoppover.

• Sjeldenhetog særpreg:Norge har et internasjonaltansvarfor sandfuruskog. Dette gjelder særligden
rikeste typen, fordi vi har større områdermed den riktige kombinasjonenberggrunn,kvartærgeologiog
kontinentalitet, hvor typen derfor er vel utviklet (Nord-Gudbrandsdal-Folldal),mens vi i Nord-Norge
fortsatt har arealer av urskogs- eller urskogsnær sandfuruskog, der også dødved-elementet er
representert.

• Hevdstatus:Sandfuruskoger ikkeavhengigavskjøtsel.
• Påvirkning:Forstyrrelseselementersom stier, småveiersamt reindrift, som i moderat skalakan virke

positivt i dagensnegativeskogbrannregime.Flatehogstvil virkenegativt.

Tabell1. Verdsettingstabell.

Parameter Lavvekt Middelsvekt Høyvekt
Størrelse >2-19 daa 20-49 daa Over50daa

Artsmangfold Klartinnslagavarter som
spesifiserernaturtypen(se
eksemplerunder
delnaturtypene).

Stortmangfoldav
sandfuruskogsarterog
forekomstellerstort potensial
for flere rødlistearteri kategori
NTeller forekomst/potensialfor
minst1 truet rødlisteart(VU,
EN,CR)

Stortmangfoldav
sandfuruskogsarterog
forekomstellerstort
potensialfor flere truete
rødlistearter(VU,EN,CR)
ellerstørrepopulasjonerav
minst1 truet art.

Næringsinnhold Vegetasjonlite forskjelligfra
tilsvarendegrunnlendte
furuskogstyper,kun forskjelleri
funga.(Intermediær
sandfuruskog)

Spredteinnslagavmer
krevendeplantearter(og
sopparter)(=«fattigere« delav
rik sandfuruskog)

Krevendeplantearterutgjør
et viktig innslag(ensjelden
gangogsåtilsv.kalkskog),
Forekomstavklart
kalkkrevendesopparter

Hogstpåvirkning Kanværenoepåvirketogsåav
nyerehogstinngrep(TS�2),
mendamedgodbalanse
mellomungeogeldretrær

Modernehogstpåvirkning
moderat(TS�3)

Ikkefragmentertogmedfå
eller ingentegntil moderne
hogstpåvirkning(TS�4)



Forstyrrelser,skogbunn Liteforstyrret skogbunnsom
ikkeharbrent på langtid

Skogbunnmedrelativt frekvent
forstyrrelseavhumuslaget,som
eksponerermineraljordaog/el
brannpåvirkningsomfortsatt gir
effekt

Skogenhar relativt nyligvært
eksponertfor skogbrann
og/el rikeligmed
forstyrrelseravhumuslaget.
(Evtkonstantforstyrrelseav
storearealertil enhvertid
kanimidlertid fungere
negativt)

Retningslinjerfor verdsetting
C:Lavvekt oppnåddpåstørrelse,artsmangfoldoggradavpåvirkning

B: Middelsvekt oppnåddpå størrelse,artsmangfoldog skogtilstand.Gradav påvirkningbrukesfor å
vekteverdienopp eller ned i tvilstilfeller. Forrikere typer (somer langtsjeldnere),stillesmindre krav
til andreparametere.

A: Høy vekt oppnåddpå størrelse,skogtilstandog artsmangfold.Grad av påvirkningbrukes for å
vekteverdienopp eller ned i tvilstilfeller. Forrikeretyper (somer langtsjeldnere),stillesmindre krav
til andreparametere.

Skjøtseloghensyn
Sandfuruskoger ikke avhengigav skjøtsel,men småskala forstyrrelserog brann kan værepositivt. Flatehogst
negativt, mens mestepartenav artsmangfoldetantas å tåle noe gjennomhogst.Det beste for de biologiske
verdienevil væreå unngåhogst.
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Sammendrag 
 
Brandrud, T.E. & Bendiksen, E. 2014. Sandfuruskog og sandfuruskogsopper. Viktige områder 
for biologisk mangfold. – NINA Rapport 1042. 74 s. 
 
Det er foretatt en kunnskapssammenstilling om verdifulle sandfuruskoger og sandfuruskog-
sopper, samt en omfattende nykartlegging av dette elementet 2011-2013. 
 
Mens åpne sandområder er særlig verdifulle for sjeldne/rødlistede insektarter, er sandfuruskog 
særlig viktig for en del jordboende mykorrhizasopper. En del slike sopper er helt eller i hoved-
sak knyttet til sandfuruskog og kan betegnes som sandfuruskogsopper (39 arter, hvorav 14 er 
rødlistet). Dette elementet har vært lite kjent, og flere arter er nye for Norge 2011-2013. Enkel-
te sjeldne/rødlistede karplanter som bittergrønn (Chimaphila umbellata EN) er også knyttet til 
spesielle sandfuruskoger. 
 
Kontinentale, tørre, lavdominerte sand/grusfuruskoger framstår som særlig viktige hotspot-
habitater for sandfuruskogsopper. Ofte er terrasseskråninger og eskerrygger rike, likeledes 
gamle flygesandområder med finsand. De spesialiserte artene synes begunstiget primært av 
tynn humus, og rikere mineralkorn. De sopprike typene er tørre, lavdominert, eller lav/mose-
rike, gjerne med tyttebær, men aldri med sterk lyngdominans. Også utforminger med (kalk)-
rikere sand/brekvabb og kalkrikt sigevann er artsrike, inkludert mosedominerte utforminger i 
bratte elveskråninger. I hovedsak kan en skille mellom rike, lav/mosedominerte sandfuruskoger 
(med innslag av lågurter) og middels rike/intermediære lavdominerte typer med helt fattig vege-
tasjon, men med mange kravfulle/mineralelskende sopparter. Helt unntaksvis kan det også i 
brattskråninger opptre kalkpreget sandfuruskog med rødflangre. 
 
En del sandfuruskogsarter er knyttet til åpninger i humussjiktet i forbindelse med utrasinger, 
sti/veikanter og kanter av grustak. En del antas å være begunstiget av skogbrann (som holder 
humusjiktet nede). Mange arter foretrekker gammelskog, knyttet til arealer med lang kontinuitet 
i rotsjikt. En del ser ut til å ha tålt perioder med betydelig hogstpåvirkning, hvis det har vært 
gjensatt frøtrær. Naturskogspreget sandfuruskog (særlig i Pasvik) huser også truete vedboen-
de sopper og lav. 
 
Det er pr. i dag registrert 129 verdifulle sandfuruskoger med naturtypekvaliteter (A-B-C-
områder), hvorav 75 er nyregistrert innenfor dette prosjektet. Flest er registrert i Hedmark (39 
lokaliteter), dernest Oppland (33), Finnmark (20) og Buskerud (18). Fem områder/distrikter pe-
ker seg ut som særlige viktige for verdifulle, lavdominerte sandfuruskoger og sandfuruskog-
sopper; 

- Moer langs Glomma i Elverum-Åmot (Hedmark) 
- Moer og elveskråninger langs Randselva-Storelva-Begna på Ringerike (Buskerud) 
- Eskere og ravinerte brekvabb-områder i Nordvest-Gudbrandsdalen (Oppland) 
- Karasjok-Øvre Anarjohka (Finnmark) 
- Øvre/midtre Pasvik i Sør-Varanger (Finnmark) 

 
Sandfuruskogsoppelementet omfatter noen arter med helt eller nesten helt tilknytning til lav-
dominerte, rikere sandfuruskog. Disse har gjerne en kontinental, østlig utbredelse i Norge, 
f.eks. moslørsopp (Cortinarius pinophilus VU), skyggebrunpigg (Hydnellum gracilipes VU) og 
kransmusserong (Tricholoma matsutake NT). Videre er det noen arter med en todelt økologi; 
dels i sandfuruskog og dels i kalkfuruskog-lågurtfuruskog, f.eks. slimsneglehatt (Limacella illini-
ta EN), frygiaslørsopp (Cortinarius phrygianus EN) og lakrismusserong (Tricholoma apium NT), 
mens andre opptrer i sandfuruskog og grunnlendt lavfuruskog (-knausfuruskog), f.eks. en del 
slørsopper som “mørk anisslørsopp” (Cortinarius clarobrunneus), billeslørsopp (C. coleop-
tera,DD) og kvartsittslørsopp (C. quarciticus). 
 
Tor Erik Brandrud, NINA, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, tor.brandrud@nina.no 
Egil Bendiksen, NINA, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, egil.bendiksen@nina.no 
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Abstract 
 
Brandrud, T.E. & Bendiksen, E. 2014. Sand pine forests and sand pine forest fungi in Norway. 
Important areas for biodiversity. – NINA Report 1042. 74 pp. 
 
Data on Scots pine (Pinus sylvestris) forests on sandy deposits and their fungi in Norway have 
been compiled, and an extensive surveying of this element has been performed in 2011-2013. 
 
Whereas open sand areas are of special value for rare/red-listed insects, the sand pine forests 
are of special importance for soil-dwelling, ectomycorrhizal fungi. Several such fungi are exclu-
sively or mainly associated with sand pine forests, and can be termed sand pine forest fungi 
(39 species, including 14 red-listed). This element has been little known, and several species 
were found new to Norway in 2011-2013. Some rare/red-listed higher plants such as 
Chimaphila umbellata (EN) also show affinity to certain types of sand pine forests. 
 
Continental, dry lichen-dominated sand/gravel pine forests appear to be particular important 
hotspot habitats for sand pine forest fungi. Fungi-rich stands are found on terrace slopes, esker 
ridges, as well as on old, now inactive sand dunes. These specialized species appear to be 
favoured by a thin humus layer and richer mineral grains. The fungi-rich types are dry, lichen-
dominated, or lichen/moss-rich, often with Vaccinium vitis-idea, but never with a strong domi-
nance of ericaceous plants. Also stands with (lime-)rich sand or sediments from glacial lakes 
are species-rich, including moss-dominated types on steep riparian slopes. The following two 
major types can be distinguished; (i) rich lichen/moss-dominated sand pine forests with herbs 
and (ii) intermediate, lichen-dominated types with poor vegetation, but with many electrolyte-
demanding/mineralophilic fungi. Rarely, also more calcareous sand pine forests with Epipactis 
atrorubens can be found on steep slopes. 
 
A number of sand pine forest species are associated with openings in the humus layer, along 
screes, path/road borders and gravel pit borders. Several taxa are assumed to be favoured by 
forest-fires (keeping the humus thin). Many species prefer old-growth forests, occurring in are-
as with a long root continuity. Several seem to withstand episodes of extensive logging, if scat-
tered trees for seed dispersal are left. Old, natural sand pine forests (especially well-developed 
in Pasvik) can harbour threatened wood-inhabiting fungi and lichens. 
 
At present, 129 localities (nature types/ woodland key biotopes) of valuable, richer sand pine 
forests are known in Norway, including 75 new ones, being recorded within the present project. 
Most sites are found in Hedmark county (39 localities), many also in Oppland (33), Finnmark 
(20) and Buskerud (18). Five areas stand out as especially important for biologically valuable 
lichen-dominated sand pine forests and sand pine forest fungi; 

- areas along the river Glomma in Elverum-Åmot (Hedmark) 
- areas along the rivers Randselva-Storelva-Begna at Ringerike (Buskerud) 
- Eskers and ravines with glacial lakes deposits in NW-Gudbrandsdalen (Oppland) 
- Karasjok-Øvre Anarjohka (Finnmark) 
- Pasvik in Sør-Varanger (Finnmark) 

 
The element of sand pine forest fungi includes continental, eastern species with a strict asso-
ciation with this habitat (e.g Cortinarius pinophilus VU, Tricholoma matsutake NT), but also 
taxa which are associated with calcareous pine forests as well (e.g. Limacella illinita EN, 
Cortinarius phrygianus EN, Tricholoma apium NT), or with shallow-soil lichen pine forests (e.g. 
a number of Cortinarius species such as C. clarobrunneus, C. coleoptera DD, C. quarciticus). 
 
Tor Erik Brandrud, NINA, Gaustadalléen 21, NO-0349 Oslo, tor.brandrud@nina.no 
Egil Bendiksen, NINA, Gaustadalléen 21, NO-0349 Oslo, egil.bendiksen@nina.no 
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Forord

Den foreliggende rapporten omfatter en kunnskapssammenstilling og nasjonal kartlegging av
verdifull sandfuruskog og sandfuruskogsopper. Det er tidligere utarbeidet et faggrunnlag for en
handlingsplan for spesielle sandområder, med vekt på åpne sandområder av særlig verdi for
insekter (Ødegaard 2011). Den foreliggende rapporten kan sees som et supplement til dette
faggrunnlaget. En foreløpig utgave av rapporten ble utarbeidet i 2013 (Brandrud & Bendiksen
2013). Kartleggingen og rapporteringen er utført på oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark v/
Hans Chr. Gjerlaug. Gjerlaug har vært kontaktperson i hele prosjektperioden 2012-2014, og
takkes for konstruktive, faglige innspill underveis. Som en forløper til dette prosjektet, ble det
foretatt en kartlegging av sandfuruskog og sandfuruskogsopper i Elverum i 2011, på oppdrag
fra Elverum kommune (Brandrud 2012a,b)

Kartleggingen av sandfuruskog og sandfuruskogsopper 2011-2013 er i hovedsak utført av Tor
Erik Brandrud og Egil Bendiksen, begge NINA, og førstnevnte har også vært prosjektleder.
Følgende soppforskere har deltatt på deler av feltkartleggingen: Katriina Bendiksen, UiO
(2012), Tobias Frøslev, Univ. København (2012) og Balint Dima, Univ. Budapest (2013); dess-
uten har Anne-Marit Bendiksen (nå: Anne-Marit Karhu) bidratt som feltassistent i Finnmark i
2013. Videre har medlemmer i Elverum lokallag av Norges sopp- og nyttevekstforbund samt
lokallaget Hekseringen på Hamar vært viktige bidragsytere i kartleggingen omkring Elverum
(se Brandrud 2012b), og medlemmer av Ringerike soppforening har bidratt til kartleggingen på
moene omkring Hønefoss i 2013. I 2013 ble det avholdt kurs i kartlegging av storsopper i Lesja
(v/ Even W Hanssen) som hadde hovedfokus på sandfuruskog. Også Høstsopptreffet på Ring-
erike 2013 hadde ekskursjoner til sandfuruskoger.

Mange av deltagerne på de ovennevnte sandfuruskogskartleggingssamlingene har bidratt med
verdifulle funn som nå er lagt inn i Artskart. Vi vil særlig takke Gry Handberg som har hatt ho-
vedansvaret for organiseringen av kartleggingen i Elverum, Gunvor Bollingmo som har vært
ansvarlig på Ringerike, og Wenche Eli Johansen og Even W. Hanssen som har hatt hovedan-
svaret for kartleggingskurset i Lesja. Videre rettes særlig takk til Gudny Brenden, Torill Bronken
og Gaute Mohn-Jenssen som har deltatt på svært mange av ekskursjonene i Elverum-
området, samt til Grethe Solvang som har assistert på feltarbeidet i Ådalen.

Den foreliggende rapporten har vært på en høring i fagmiljøene, og innspillene fra denne er
innarbeidet. Vi takker følgende personer for høringsinnspill: Terje Blindheim, Tom H. Hofton
og Jon Klepsland, Biofokus, Rein Midteng og Rune Solvang, Asplan Viak, samt Geir Gaarder,
Miljøfaglig Utredning.

Oslo 5. mai 2013 Tor Erik Brandrud
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1 Innledning 
 
Norge og Norden for øvrig har mange store sandforekomster i innlandet, særlig i form av bre-
elvavsetninger fra slutten av istida. Mange ulike naturfaglige verdier er knyttet til disse fore-
komstene. En del av disse er sikret som kvartærgeologiske verneområder, og nylig er det også 
utarbeidet en handlingsplan for viktige (åpne) sandområder for biologisk mangfold (Ødegaard 
2011). Åpne, varme sandområder er særlig viktige hotspot-habitater for rødlistede insekter, 
mens visse typer sandfuruskoger fungerer som hotspothabitater for sjeldne/rødlistede jordbo-
ende sopp, stedvis også for enkelte lav og karplanter. Det vil si, dette er naturtyper som huser 
konsentrasjoner av rødlistearter, inkludert spesialiserte arter som kanskje bare kan leve i den-
ne naturtypen. 
 
En rekke sopparter har en preferanse for furumoer på sand (jf. Ødegaard m.fl. 2011, Evju m.fl. 
2011, Brandrud 2012a,b, Brandrud & Bendiksen 2013), og kan betegnes som mer eller mindre 
habitatspesifikke sandfuruskogsopper. Kunnskapen om dette soppelementet er av relativt ny 
dato både i Norge og Norden for øvrig (jf. bl.a. Risberg et. al. 2004, Stridvall & Stridvall 2006, 
Tedebrand 2010), og det er først i de seinere årene at sandfuruskogen har fått et forvaltnings-
messig fokus (Framstad m.fl. 2002, Blom 2008, Ødegaard 2011, Ødegaard m.fl. 2011, Blind-
heim m.fl. 2011, Brandrud 2012a,b, Brandrud & Bendiksen 2013, Nitare 2006a,b). Sandfuru-
skogen har således ikke vært inne blant de prioriterte naturtypene i den kommunale naturtype-
kartleggingen (jf. håndbok 13 versj. 2, DN 2007), men vil bli inkludert i ny versjon i 2014.  
 
I den foreliggende rapporten har vi sammenstilt data om viktige sandfuruskoger, med vekt på 
forekomst av sjeldne sandfuruskogsopper. Det er også foretatt en del målrettete feltregistre-
ringer i (2011-)2012-2013. I 2011-2012 var feltarbeidet i hovedsak knyttet til Artsdatabankens 
Artsprosjekt som har som hovedformål å avdekke vårt ukjente artsmangfold, og der slørsopper 
(Cortinarius) med vekt bl.a. på sandfuruskogsarter har vært prioritert med eget prosjekt 2011-
2012.  
 
I 2011 og 2012 ble det foretatt en egen kartlegging av sandfuruskog og sandfuruskogsopper i 
pressområdene omkring Elverum (Brandrud 2012a,b). Videre ble det i 2012 foretatt kartlegging 
i Glommas dalføre oppstrøms og nedstrøms Elverum, samt i Gudbrandsdalen. I 2013 ble det 
prioritert en nykartlegging i potensielt rike sandfuruskogsområder som har vært særlig mangel-
fullt kartlagt fra tidligere, først og fremst i Nordvest-Gudbrandsdalen og områder i Finnmark. 
 
Den foreliggende sammenstillingen må vurderes som foreløpig. Det er fortsatt mange viktige 
sandområder som helt eller delvis mangler kartlegging og verdivurdering. Over 100 verdifulle 
naturtypelokaliteter er listet opp, men bare et fåtall ligger pr. i dag inne i Naturbasen. Svært 
mange funn av sandfuruskogsopper er lagt inn i Artskart de siste to årene, men fortsatt er 
kunnskapen om sandfuruskogsopper dårligere enn kunnskapen om soppelementer knyttet til 
andre hotspot-habitater i skog (jf. Sverdrup-Thygeson & Brandrud 2011). En del sandfuruskog-
sopper er funnet nye for Norge 2011-2013, og er således ikke vurdert for rødliste. Samtidig har 
sammenstillingen med supplerende feltarbeid gitt oss en ny og rimelig god oversikt over (i) 
hvilke arter som kan betegnes som spesialiserte sandfuruskogsopper, (ii) hvilke typer av sand-
furuskog som er særlig verdifulle og huser sjeldne/rødlistede sandfuruskogsopper, og (iii) hvil-
ke distrikter som er kjerneområder for verdifull sandfuruskog. Dette er hovedtemaer i den fore-
liggende rapporten. 
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2 Metoder  
 
Det ble foretatt kartlegging av rikere sandfuruskoger og sandfuruskogsopper i 2013 og 2014, 
primært i områder med antatt større forekomster (Hedmark, Oppland, Buskerud, Akershus, 
basert bl.a. på kart med områder med høy sannsynlighet for sandmark (Ødegaard & Erikstad 
2014); samt Finnmark. Kartleggingen i 2012 hadde fokus på sandfuruskogsopper generelt og 
slørsopper (Cortinarius) spesielt. Fra 26. august til 2. oktober ble det organisert 7 feltdager 
med kartlegging i tørre, lavdominerte sandfuruskoger langs Glomma-vassdraget fra Åmot til 
Grue. Kartlegging i Elverum ble vektlagt, og resultater fra disse registreringene er publisert i 
egne rapporter (Brandrud 2012a,b). Enkelte av lokalitetene i Elverum ble også kartlagt i 2011. 
Videre ble det foretatt kartlegging 3 dager i 2012 i Nordvest-Gudbrandsdalen (Særlig Vågå-
Sel) pluss Gardermo-området, dessuten en sammenliknende kartlegging langs Klarälven i Nor-
ra Värmland i Sverige. Kartleggingen er i hovedsak utført som del av Artsdatabankens Artspro-
sjekt (eget prosjekt om slørsopper). 
 
I 2013 ble det foretatt følgende kartlegging i Sør-Norge: Ringerike (-Jevnaker) (5 dager juni-juli, 
3 dager september-oktober), i Lesja-Dovre-Vågå-Fron (3 dager juli, 4 dager august, 4 dager i 
september), i Aurland (1 dag juli), samt en stikkprøvekartlegging i Folldal-Tynset (2 dager au-
gust; dårlig soppsesong), i Elverum (1 dag oktober), Gardermoen (1 dag oktober) og Harestua 
i Lunner (1 dag i oktober). Lesja ble vektlagt i Sør-Norge fordi dette var det eneste området 
som unngikk sommertørke, og hadde klart best soppsesong i sandfuruskogen i landsdelen i 
2013. Her er de rikeste lokalitetene registrert 2-3 ganger. Det samme gjelder de viktigste fore-
komstene på Ringerike. I Finnmark ble det foretatt kartlegging i Alta (2 dager august), i Kara-
sjok (Karasjok-Øvre Anarjohka) (4 dager august), samt i Lakselv (1 dag august), alle områder 
med god soppsesong.  
 
I alt 75 nye naturtype-lokaliteter med rikere sandfuruskog er registrert og verdivurdert. Disse er 
foreløpig ikke innlagt i Naturbase. Det er foretatt soppregistreringer på et drøyt 50-talls lokalite-
ter, hvorav de med én eller flere registreringer i bra soppsesong er inkludert i Vedlegg Tabell 2-
4. Omfanget av lokaliteter besøkt i de ulike områdene er nærmere omhandlet under resultater.  
 
Alle slørsopper, samt andre sjeldnere/spesialiserte arter ble registrert. Alle sandfuruskog-
sopper samt enkelte andre arter ble innsamlet, koordinatfestet med GPS og økologiske data 
notert. I Finnmark ble alle storsopper registrert. Dataene fra Elverum, Lesja og endel fra Ringe-
rike er registrert i Artsobservasjoner av medlemmer av Norges sopp- og nyttevekstforbund, og 
alt ytterligere innsamlet/registrert materiale av NINA er under innlegging i Norsk SoppDatabase 
(NSD 2013), med tilhørende import til Artskart. 
 

 
Figur 2. Feltarbeid med bobil. Loras delta, Lesja juli 2013 (foto: T.E. Brandrud). 
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3 Sandfuruskog – et lite kjent hotspot-habitat 
 
Sandfuruskog peker seg ut som en forvaltningsmessig viktig naturtype både fordi den (i) er et 
hotspot-habitat for sjeldent og spesialisert biomangfold, (ii) mange steder er truet av arealom-
disponering og gjengroing (”humifisering”), og (iii) tilhører en gruppe av i hovedsak boreale, 
nordiske naturtyper med tilhørende biomangfold som er sterkt truet i resten av Europa (jf. Ar-
nolds 1988, 2009, Vesterholt m.fl. 2000, Dörfelt & Bresinsky 2003, Brandrud 2013a,b), og som 
vi har et internasjonalt ansvar i å ta vare på. De fleste steder er forekomster av sandfuruskog – 
”furumoer” – lette å påvise i terrenget, men har hittil vært lite fokusert og lite kartlagt som natur-
type. Videre er det er en del utfordringer knyttet til å avgrense denne forvaltningsenheten mot 
liknende naturtyper, - samt å skille ut de biologisk mest verdifulle utformingene. Ikke alle furu-
moer huser sjeldne og spesialiserte “sandfuruskogsarter”. 
 
 

3.1 Hva er verdifull sandfuruskog?  
 
Sandfuruskogen kan defineres som furuskog på sand eller sand/grus-dominerte løsmasser. I 
hovedsak omfatter dette breelv-bresjøavsetninger, gjerne i form av mektige dalfyllinger, men 
kan også omfatte større esker-dødislandskap utenfor dalene (figur 3), i blant også havstrand-
nære forekomster. Løsmassene er gjerne fattige, men kan ha innslag av rikere mineralkorn, og 
noen har et betydelig kalkinnhold, eventuelt fra kalkrikt grunnvann. Vegetasjonen i feltsjiktet er 
normalt fattig, dominert av nøysomme surbunnsarter som reinlav, furumose og lyngarter. Men 
blant de jordboende soppene er det ofte innslag av mer mineralkrevende arter. 
 
 
 

 
Figur 3. Rik sandfuruskog på eskerrygg. Øst for Randsverk, ved Sjodalen, Vågå. Eskere er 
spor etter elveløp dannet under breen, der sand og grus på elvebunnen har blitt gradvis avsatt 
”oppover” under breen. I Vågå er eskerryggene ganske mineralrike. (foto: T. Frøslev) 
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Mange faktorer er viktige for å gi en sandfuruskog med spesielle og særlig verdifulle biosam-
funn. De følgende skal behandles: furudominans, lavdominans, tynn humus, kontinentalitet, 
naturlige forstyrrelser (brann, sandflukt, utrasinger), (kalk)rike mineralkorn og kalkrikt grunn-
vann/vannsig 
 
 
3.1.1 Furudominans 
 
Dominans av furu er viktig direkte og indirekte. Direkte fordi mange av de spesialiserte og 
sjeldne sandfuruskogsartene er direkte knyttet til furu (mykorrhizasopper med samliv med furu-
røtter), og indirekte fordi det er de tørre og relativt lysåpne utformingene som naturlig er domi-
nert av furu, som er viktigst for mange sandfuruskogsarter. 
 
Enkelte steder kan en del gran inngå, særlig nær grunnvannsnivå langs innsjøer og elver. Men 
de aller fleste verdifulle sandskogene vi har registrert/sammenstilt er furudominert, og en del 
befinner seg også utenfor granas naturlige utbredelsesområde. Vi har imidlertid flere ganger 
støtt på en rik granskogstype på grove løsmasser i flomsonene langs elver i forbindelse med 
bekkekløftregistrering. Denne typen kan huse spesielle rødlistearter (bl.a. trolig hovedhabitat 
for svartgubbe Sarcosoma globosum CR), men vi foreslår at det foreliggende hotspot-habitatet 
begrenses definert til tørre eller svakt sesongfuktige, furudominerte utforminger. 
 
 
3.1.2 Lavdominans og tynn humus 
 
Ikke alle sandfuruskoger er like biologisk verdifulle. Det er først og fremst de tørreste, kontinen-
tale, lav eller lav/mose/tyttebær-dominerte utformingene som er hotspot-habitat for sjeldent 
biomangfold. Vi betegner denne typen i fortsettelsen som tørr, lavdominert sandfuruskog, selv 
om også mose(-tyttebær)-dominerte typer med lite lyngdominans kan inngå her (figur 2, 4).  
 
 

 
Figur 4. Tørr, lav(-mose)dominert sandfuruskog i kontinentalt område i Nord-Østerdalen 
(Ripan NR i Tynset) (foto: T. E. Brandrud) 
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Dette er typer med et særlig tynt humuslag, og tynn humus med lav- og mosedominans og lite 
av storvokste lyngarter virker å være et avgjørende krav for de sjeldne/spesialiserte sandfuru-
skogsartene (jf. Newton m.fl. 2002). Sandfuruskogsoppene kan betegnes som mineralkreven-
de/mineralelskende arter (se kap. 5.2), som synes å kreve et særlig tynt humuslag og gjerne 
små åpninger i humuslaget for å trives. Litt mindre tørre, helt blåbærlyng-dominerte furumoer 
har svært fattige soppsamfunn, og mangler også sjeldnere karplanter, og må vurderes som 
forvaltningsmessig mindre interessante.  
 
Tørke/kontinentalt klima synes å være vesentlig for å hindre en humusoppbygging. Dette kan 
sees f.eks. langs den “sandrike” Lesjadalen som i Ø-V-retning strekker seg over 3 oseanitets-
kontinentalitetseksjoner i Moens nasjonale inndeling i vegetasjonsseksjoner (Moen 1998). Her 
går man fra svakt kontinental seksjon (C1) i østre og midtre deler (Dombås-Lesjaskogsvatnet), 
som representerer våre mest kontinentale områder, til svakt oseanisk seksjon (O1) i vest (ved 
Bjorli). Samtidig ser man en endring fra lav/mosedominerte tynnhumustyper i østre og midtre 
deler til nesten total lyngdominans og tykkere humus og færre sandfuruskogsarter i vest ved 
Bjorli. 
 
I tillegg til tørke kan naturlige forstyrrelser i form av (i) skogbrann, (ii) sandflukt og (iii) utrasing-
er bidra til liten/manglende humusoppbygging. Omfang og frekvens av skogbrann kan være en 
viktig faktor. Ved skogbrann i tørre furuskogtyper brenner normalt humusen tilnærmet helt opp 
(jf. Brandrud m.fl. 2010), men en del trær overlever gjerne brannene, slik at mykorrhizasoppe-
ne også kan overleve. Kontinentale områder har vært mer påvirket av skogbrann enn de osea-
niske. Således er det f.eks. funnet konsentrasjoner av kravfulle sandfuruskogsarter i relativt 
nylig brente sandfuruskoger i Pasvik (Midteng & Gaarder 2011).  
 
Flygesand kan også hindre humusoppbygging. En del av våre tidligere flygesandområder 
f.eks. på Romerike og langs Glomma var åpne sandområder med sandflukt antakeligvis flere 
tusen år etter istida, noe som innebærer at perioden med humusoppbygging og utvasking av 
næringsstoffer har vært mye mindre her enn i andre sandområder (figur 5).  
 
 

 
Figur 5. Eksempel på verdifull sandfuruskog. Hornmoen i Elverum kommune. Tidligere flyge-
sandområde med små hauger/rygger (gamle, nå stabiliserte sanddyner).  (foto: TE Brandrud) 
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Noen områder langs åpne elveskråninger har fortsatt aktiv sandflukt (spesielt Folldal, jf. Øde-
gaard & Erikstad 2014). Mange insektarter er begunstiget av (større) partier med helt åpen 
sand, og vil kunne være knyttet til slike fortsatt aktive sandfluktområder (Ødegaard 2011). 
 
Til slutt vil bratte terrasse-/elve-/eskerskråninger med utrasinger ha en mindre humusoppbyg-
ging enn flatlendte moer. Særlig sørvendte brattskråninger med kombinasjon av tynn humus, 
rike mineralpartikler og grunnvannspåvirkning kan ha spesielle biosamfunn (se nedenfor). 
Menneskeskapte forstyrrelser (kulturpåvirkning) er behandlet i kap. 3.5. 
 
 
3.1.3 (Kalk)rike mineralpartikler 
 
I tillegg til tynn humus er det mange av sandfuruskogsartene som synes å være begunstiget av 
rikere mineralpartikler. Særlig rike er områder med (i) godt sortert finsand (tidligere flygesand-
områder, bresjøavsetninger) (ii) (kalk)rikere mineralpartikler samt (iii) påvirkning av kalkrikt 
grunnvann/sigevann. Disse rike områdene kan man finne bl.a. der morenematerialet er avledet 
fra rike bergarter eller rike finkornete brekvabb-sedimenter fra bresjøer f.eks. i Nord-
Gudbrandsdalen, og i brattskråninger der utrasinger fører til stadig tilførsel av friske, ikke-
utvaskede mineralpartikler (figur 6). Sistnevnte kan man finne langs eskerrygger (figur 3), i ter-
rasseskråninger mot tidligere bresjøer, (figur 8), samt i bratte elveskråninger (figur 6). Ofte er 
de rike brattskråningene mosedominerte eller med åpen sand (ikke lavdominerte). 
 
Ut i fra rikhet kan man skille mellom: (i) Helt fattige sandfuruskoger uten kravfulle arter, (ii) In-
termediære (svakt rikere) sandfuruskoger med helt fattig karplante-lav-vegetasjon, men med 
innslag av (mineral)krevende sopparter, (iii) Rik sandfuruskog, med innslag av kravfulle plante-
arter og sopparter 
 
 

Figur 6. Urterik sandfuruskog i bratt elveskråning. Her med dominans av nattfiol. Viul, Ringeri-
ke (foto: T. E. Brandrud).  
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3.2 Hva er sandfuruskogsarter?   
 
Sandfuruskogsarter er her definert som arter helt knyttet til sandfuruskoger eller vurderes å ha 
sitt tyngdepunkt i sandfuruskoger, i praksis mest i intermediære til rike, tørre, mer eller mindre 
lavdominerte sandfuruskoger. Dette er i det alt vesentligste snakk om “sandboende” arter, dvs. 
arter på bakken, ikke vedlevende eller barklevende arter. Her inngår først og fremst jordboen-
de sopper, dernest en del insektarter (de fleste dog knyttet til åpne sandområder) og enkelte 
karplanter. 
 
De tørre, lavdominerte sandfuruskogstypene huser særlig mange habitatspesifikke, jordboende 
mykorrhizasopper. Dette er mineralkrevende arter som er avhengig av tynn humus og god kon-
takt med mineralpartiklene. Mange av disse artene har et østlig utbredelsesmønster. Når man 
beveger seg vestover, øker lynginnslag og humustykkelse på furumoene (pga. humid klima og 
mangel på branner), og disse humusskyende artene tynnes ut. Videre er mange av disse 
soppartene særlig knyttet til mer kalkrike utforminger, som i Sverige lenge har vært godt kjent 
fra Dalarne-området (”kalksandtallskog”, jf. Risberg m.fl. 2004).  
 
Rødlistede vedboende sopp har rike forekomster i gammel, urskogspreget sandfuruskog, sær-
lig i Pasvik (Midteng m.fl. 2014 in prep.) og nordre dalstrøk av Østerdalen og Gudbrandsdalen 
(jf. f.eks. Hofton & Blindheim 2006), men tilknytningen har neppe med sandsubstratet å gjøre, 
men er betinget av naturskogspreg med gamle trær og kontinentalt klima. Rødlistede insekter 
kan også inngå i sandfuruskogene, særlig der det er naturlige eller menneskeskapte åpninger i 
humuslaget (Ødegaard 2011, Ødegaard m.fl. 2011). 
 
 

 
Figur 7. Med “sand på beina”. Cortinarius neofurvolaesus, en av våre sjeldneste sandfuru-
skogsarter, funnet ny for Norge i 2010 (Elverum) (foto: T. E. Brandrud). 
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Også enkelte karplanter, bl.a. den truete karplanten bittergrønn (Chimaphila umbellata EN) har 
en ganske sterk tilknytning til sandfuruskog. Det er under utarbeidelse en egen handlingsplan 
for denne arten (jf. Bratli & Stabbetorp 2014). Mogop (Pulsatilla vernalis) og grannjamne (Dip-
hasiastrum tristachyum EN) er andre eksempler på sjeldne høyere planter med sterk tilhørighet 
til sandfuruskog. Noen rødlistede lavarter opptrer også i sandfuruskoger, bl.a. enkelte skorpe-
lav knyttet til tørre grove greiner på gamle, grovvokste furuer i høyereliggende, lite påvirkede 
sandskoger. Et eksempel er skorpelaven furusotbeger (Cyphelium pinicola VU), som har gode 
forekomster i sandfuruskogsområdene i Sjodalen i NV Gudbrandsdalen (jf. bl.a. Hofton & Hau-
gan 2010). Sandfuruskoger er også viktig habitat fra den rødlistede fuglearten nattravn (VU). 
Trelerke (NT) liker også slike miljøer dersom det er litt større glenner i skogen (R. Solvang, 
pers. medd.). 
 
 

3.3 Sandfuruskogsopper – et typisk nordisk element   
 
Sandfuruskogene framtrer gjerne som svært homogene og artsfattige miljø, preget av rask ut-
tørring, næringsmangel, ofte dominans av kun ett treslag og en undervegetasjon dominert av 
et fåtalls lav, mose og lyngarter. I kontrast til dette står imidlertid en meget frodig og artsrik 
funga av mykorrhizasopp. I regnfulle høstperioder stikker det opp fruktlegemer overalt gjennom 
lav- og mosemattene, - av bl.a. kremler, risker, piggsopper, musseronger og slørsopper. I en-
kelte av de rikeste og best undersøkte lokalitetene i Sverige er det registrert over 200 ulike my-
korrhizasopp på små arealer (Tedebrand 2010).  
 
En del av de vanligste soppene på sandmoene er nøysomme og har en vid utbredelse i fattige 
barskogstyper. Men en god del av soppartene her er av en mer eksklusiv karakter. Dette er 
arter som helt eller delvis er knyttet til visse typer tørre, lavdominerte, og gjerne litt mineralrike-
re sandfuruskoger. Eksempler på typiske, rødlistede sandfuruskogsopper er furufåresopp (Al-
batrellus subrubescens NT), lurvesøtpigg (Bankera fuligineoalba NT; figur 8), besk storpigg 
(Sarcodon scabrosus coll. VU, inkl. S. glaucopus ss. auct), kransmusserong (Tricholoma mat-
sutake NT) og moslørsopp (Cortinarius pinophilus VU) (jf. Stridvall & Stridvall 2006; se kap. 5). 
Disse artene som har et tyngdepunkt på sandmoene eller sandmoer/kalkfuruskog, betegner vi 
her som sandfuruskogsopper. 
 
Mange av disse sandfuruskogsoppene er utpreget nordiske, med et tyngdepunkt i Sverige-
Finland, og en østlig utbredelse i Norge. Det forekommer også sandfuruskoger for eksempel i 
Nederland, Tyskland og omkring Alpene, men disse forekomstene er i dag svært fragmenterte, 
og svært utarmete pga. (nitrogen)-forurensning og ulik kulturpåvirkning/treslagskifte (Arnolds 
1988, Dörfelt & Bresinsky. 2003). De mest velutviklede og intakte sandfuruskogsforekomstene 
med sandfuruskogsopper ellers i Europa synes å befinne seg i på østsiden av Alpene; i Tyrol 
(Østerrike-Nord-Italia) (F. Bellu, pers. medd.). Noen sandfuruskogsopper forekommer for øvrig 
også under sørlige furuarter, i strandnære sandområder f.eks. langs Middelhavet. 
 
Tørre, lavdominerte sandfuruskoger er et kontinentalt, østlig fenomen i Norden, og de største 
arealene av slike finnes i Sverige og Finland. I Sverige er det større, sammenhengende områ-
der med slike sandfuruskoger; bl.a. i nordre Dalarne-vestre Härjedalen og i Norrbotten (Ris-
berg m.fl. 2004, Stridvall & Stridvall 2006). Det sistnevnte fortsetter videre i Nord-Finland. Det 
førstnevnte området står i nær sammenheng med sandfuruskogsområdene på norsk side. En 
forskjell på disse ”søster-områdene” er nok at områdene på norsk side, særlig langs Glomma, 
er utsatt for et større arealbrukspress enn ditto i Härjedalen. 
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Figur 8. Lurvesøtpigg (Bankera fuligineoalba NT), en typisk og ganske vidt utbredt sandfuru-
skogsopp (foto: E. Bendiksen). 
 
 

 
Figur 9. Billeslørsopp (Cortinarius coleoptera), en sandfuruskogsart som er funnet ny for Nor-
ge de siste årene. Kun kjent fra Norden. (foto: T. Frøslev) 
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3.4 Inndeling og kartleggingsbehov 
 
Inndelingen av sandfuruskog går noe på tvers av hovedinndelingen av grunntyper i Naturtyper i 
Norge (NiN) som innenfor fastmarkskog vektlegger gradienter i næring og tørkeutsatthet, mens 
substrat/kornstørrelse og treslagsdominans her ikke er vektlagt som basisøkokliner (jf. NiN 
versj. 1.0, Halvorsen m.fl. 2009). Således vil i NiN for eksempel en lavdominert sandfuruskog 
og en lavdominert, grunnlendt svabergfuruskog havne i samme grunntype, likeledes sandfuru-
skog av helt fattige versus mellomrik/intermediær utforming med kravfulle sandfuruskogsopper 
(dog vil sistnevnte gjerne kunne skilles ut som ekstremtørre typer). 
 
Det kan også være vanskelig å definere optimal tilstand for bevaring av biologisk mangfold i 
sandfuruskogen. Mange sandfuruskogsarter er begunstiget/avhengig av pionertrekk med for-
styrrelser som gir åpninger og tynt eller manglende humusdekke (se kap. 3.5 om påvirknings-
faktorer).  
 
I forvaltningen har man hittil hatt lite kartlegging og lite fokus på sandfuruskog. Med et økt kart-
leggingsfokus nå, bl.a. med inkludering av sandfuruskog i DN håndbok 13, vil antageligvis ut-
fordringen være å ”skille klinten fra hveten”, dvs. å skille de verdifulle fra de mindre verdifulle 
sandfuruskogene. Dette er ingen enkel oppgave, da sandfuruskogene ofte er svært likartede 
med hensyn til vegetasjon og skogstruktur. For å få til dette, er det behov for å gjennomføre 
mer artskartlegging, for å øke kunnskapsgrunnlaget om artsinnholdet i de ulike utformingene 
og de ulike regionene, samt effekter av ulik kulturpåvirkning og isolasjon/fragmentering. Den 
foreliggende rapporten gir bidrag til dette, men fortsatt er behovet for artskartlegging stort. 
 
 

 
Figur 10. Hotspot med funn av truete sandfuruskogsopper (besk storpigg, furugråkjuke). Tørr 
eskerrygg med en del grovt materiale, men tynn, stedvis manglende humus, rikere løsmasser 
og kontinentalt klima gir gunstige forhold. Lesjaverk. (foto: T. E. Brandrud).  
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3.5 Påvirkningsfaktorer og behov for skjøtsel   
 
Den største trusselen mot de verdifulle sandfuruskogene vurderes å være arealinngrep. Mange 
forekomster ligger inntil større grus/sandtak, i militær- eller industriområder, og mange er truet 
av bolig- og veibygging (jf. Brandrud 2012a,b). Sandfuruskogsarealer forsvinner også som føl-
ge av oppdyrking. Naturtypen har åpenbart hatt en betydelig tilbakegang siste 50 år i flere av 
hovedområdene for verdifulle sandfuruskoger (Elverum-området, Ringerike, Romerike), og er 
fortsatt truet av utbygging. Sandfuruskog ble ikke vurdert for rødlisting i forbindelse med rødlis-
te for naturtyper i 2011 (Bendiksen 2011), pga. kunnskapsmangel om utbredelse og avgrens-
ningsproblemer i forhold til liknende skogtyper.  
 
De fleste sandfuruskogsarealene er lett tilgjengelige og relativt sterkt kulturpåvirkede. Det har 
vært drevet et aktivt skogbruk her gjennom generasjoner. De fleste av våre furumoer kan be-
tegnes som relativt ensaldret produksjonsskog. I det alt vesentlige har imidlertid hogsten her 
vært en relativt skånsom, lukket hogst, med gjensetting av frøtrær. Lite påvirkede gammel-
skogsbestander av sandfuruskog er mangelvare i hele Norden (Nitare 2006a), noe som har 
medført at elementet av gammelskogsbetingete vedboende sopp- og lavarter er betydelig ut-
armet i sandfuruskog. 
 
I Sverige er det gjort en studie på en av sandfuruskogsoppene; kransmusserong (Tricholoma 
matsutake NT; figur 11), som indikerer at denne er mer eller mindre avhengig av skog med 
innslag av eldre trær, dvs. skog som ikke har vært flatehogd (Risberg m.fl. 2004). Trolig er 
også en del av de andre sandfuruskogsartene avhengig av en kontinuitet i rotsjiktet i skogen. 
Mange av de spesialiserte piggsoppene, særlig i slekten storpigg (Sarcodon), er kun kjent fra 
mer eller mindre gammel skog (Nitare 2006b). Denne gruppen har fått sin egen handlingsplan i 
Sverige, der det også er fokus på ivaretagelse av sandfuruskog (Nitare 2006b). En ny under-
søkelse fra Nord-Sverige viser at også sandfuruskogsarter i slekten brunpigg (Hydnellum) har 
en sterk tilknytning til eldre/gammel skog, og at de ikke opptrer i skog yngre enn 50 år (Eilert-
sen 2013). Både kransmusserong og enkelte sjeldne piggsopper med gammelskogstilknytning 
ble funnet med usedvanlig store bestander i urskogsnær furuskog i Pasvik i 2013 (Midteng 
m.fl. 2014 in prep.).  
 
Et annet spesielt trekk ved sandfuruskogsoppene er at de ofte opptrer langs stier, småveier, 
eller på rotvelt etter stormfelling. Flere arter i barskog generelt (jf. Inocybe spp. og kantarell) er 
kjent for å fruktifisere særlig godt der jordsmonnet er forstyrret, som f.eks. i sti- og veikanter, 
der det sammenhengende humuslaget er brutt. Mye tyder på at disse soppene er humus- og 
lyngskyende, at de er avhengig av tynt/manglende humuslag og for sandfuruskogssoppenes 
del god kontakt med mineralkornene i sanden, og mange er kanskje helt avhengige av små 
åpninger for å etablere seg (jf. Tedebrand 2010). Disse artene er sannsynligvis tilpasset en 
naturlig skogbrannsyklus, der mer eller mindre jevnlige branner har fjernet lyng- og humuslag, 
mens disse mykorrhizasoppene har overlevd nede i sanden på røtter av ”brannfuruer” som 
normalt kan overleve brann (jf. Risberg m.fl. 2004, Nitare 2006a). Disse artene er trolig negativt 
påvirket av dagens tilgroing av sandfuruskogene på grunn av mangel på brann. Framvekst av 
lyng, særlig røsslyng og krekling antas å ha en negativ effekt på mykorrhizasoppene (jf. bl.a. 
Nilsson & Wardle 2005). I tidligere tider bidro også sandflukt i mange områder til å motvirke 
humusoppbygging. Man kan si at dagens stier og småveier utgjør et ”substitutt” for naturlige 
forstyrrelser som brann og sandflukt, og utgjør således viktige mikrohabitater for de mest hu-
muskyende artene.  
 
En annen faktor som positivt påvirker humusskyende arter er reinbeiting. Dette var svært tyde-
lig på de nord-norske lokalitetene, hvor det for øvrig også kom fram enkelte regionale trender. 
Sannsynligvis påvirker denne viktige faktoren fungaen betydelig. To klassiske eksempler på 
humusskyende arter fra furuskog generelt er mørk kokosriske (Lactarius mammosus) og sand-
kjuke (Coltricia perennis). I områder med lite ferdsel og humusforstyrrelse opptrer disse to 
svært tilfeldig og sparsomt. På de nordnorske lokalitetene, jf. vedlegg 4, går det fram at dette 
artsparet kan være utpreget vanlige, og fruktlegemer ble mange steder observert i store meng-



NINA Rapport 1042 

19 

der. Tilsvarende økt hyppighet hadde stor lakssopp (Laccaria proxima), mens trevlesopper 
(Inocybe spp.) overraskende nok knapt ble funnet (kun en eneste forekomst av vrangtrevle-
sopp (Inocybe subcarpta). En art som burde ha profitert sterkt på det samme, er seig rørsopp 
(Suillus bovinus). Denne arten, som er svært vanlig i sør-norsk sandfuruskog (vedlegg 4), ble 
bare så vidt registrert på et par av lokalitetene i Karasjok, og den ble ikke observert i det hele 
tatt i de kontinentale flerårige undersøkelsene i Nord-Finland (Metsänheimo 1982). Kart i Norsk 
soppdatabase viser tydelig at arten har en oseanisk tendens (sml. sandsopp, Suillus variega-
tus) og nesten unngår de mest kontinentale områdene, til tross for at disse i nord svært godt 
tilfredsstiller kravet til forstyrrelse/tynn humus. Arten er i kyststrøk funnet i hele landet nord til 
Finnmark. Den kommer også snart inn igjen østover som svært vanlig i Nord-Finland under et 
trinn lavere kontinentale forhold (Salo et al. 2005). 
 
Forstyrrelse og beiting av rein antas også å kunne ha andre, indirekte effekter, som at bunn-
sjiktet blir dårlig utviklet og at skogbunnen holder dårligere på fuktighet. Dette kan tenkes å ha 
betydning for arter med små fruktlegemer som raskt tørker inn, i alle fall fruktifisering av slike 
arter. Det var påfallende små mengder av f.eks. slørsopper med små fruktlegemer, jf. flere små 
Telamonia-arter typiske for sandfuruskog i en ellers svært god soppsesong (jf. C. glandicolor, 
coleoptera m.fl.). 
 
En viss skjøtsel/kulturpåvirkning for å opprettholde stier og småveier er gunstig for mange 
sandfuruskogsarter, og kontrollerte branner som skjøtselstiltak i verneområder bør vurderes. 
Av hensyn til mykorrhiza og rotkontinuitet er det viktig at det blir drevet en skånsom lukket 
hogst eller frøtrestillingshogst. Videre er det viktig særlig for vedboende lav og sopp at det 
også blir sikret bestander av sandfuruskog med forvaltning urørt; enten bestander med natur-
skogspreg, eller restaureringsbiotoper som på sikt kan utvikle naturskogspreg. 
 
 

 
Figur 11. Kransmusserong (Tricholoma matsutake NT), en art som synes avhengig av rotkon-
tinuitet/gjensetting av frøtrær, samtidig som den med sitt dype rotsystem antageligvis er tilpas-
set og begunstiget av skogbranner der noen av trærne overlever. (foto: L. Stridvall). 
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4 Resultater fra kartlegging av sandfuruskog og 
sandfuruskogsopper i (2011-)2012-2013 

 
4.1 Kartlegging i Hedmark   
 
I alt nærmere 40 lokaliteter med tørr, mer eller mindre lav(-mose)dominert sandfuruskog ble 
kartlagt i Hedmark, inkludert 16 lokaliteter i Elverum (hovedsakelig i 2012). Slørsopp (Cortina-
rius) ble vektlagt under registreringene. Dette er en viktig indikatorgruppe som er særlig rikt 
utviklet i sandfuruskog, med mange mer eller mindre habitatspesifikke sandfuruskogsarter 
(Vedlegg 1), dessuten var det en god sesong for disse i 2012. I alt 61 slørsopper ble registrert, 
hvorav 13 sandfuruskogsarter og ytterligere 7 med en sannsynlig preferanse for sandfuruskog. 
Av disse sandfuruskogsartene er hele 9 nye for Norge, og flere av disse vil bli vurdert for ny 
rødliste (se figur 7 og 13). 
 
De rikeste lokalitetene (hvorav 6 i Elverum) huset 6 eller flere sandfuruskogsarter, og hadde til 
sammen omkring 30 slørsopper, den rikeste med 37 slørsopper (Deset S, Åmot; figur 12). 
Soppsesongene 2012 og 2013 var relativt dårlige for en del andre indikatorgrupper i Hedmark, 
og det ble derfor registrert lite bl.a. av rødlistede piggsopper og musseronger. I Elverumsområ-
det foreligger det imidlertid en del tidligere registreringer av disse indikatorartene, med funn av 
6-7 rødlistearter på de rikeste lokalitetene. Særlig tre lokaliteter peker seg ut med mange sand-
furuskogsarter og mange rødlistearter (Strandbyga, Løvbergsmoen og Heradsbygda ved Ski-
stadion). Disse dataene er nærmere presentert i egen rapport for Elverum (Brandrud 2012b). 
  
 

 
Figur 12. Deset S i Åmot kommune; en av de rikeste sandfuruskogene som ble kartlagt i 
Hedmark. Lokaliteten utmerker seg med bratte, stedvis ravinerte terrasseskråninger med utra-
singer, samt influens av (kalk)rikt grunnvann ved foten av skråningen. (foto: TE Brandrud) 



NINA Rapport 1042 

21 

 
Figur 13. Slørsoppen Cortinarius carabus funnet ny for Norge på Deset S. i 2012, og kun kjent 
fra to forekomster i Norge. Ellers kjent fra sandfuruskog i Sverige-Finland (foto: T. Frøslev). 
 
 

4.2 Kartlegging i Oppland  
 
4.2.1 Nordvest-Gudbrandsdalen 
 
I Sør-Norge ble det i 2013 gitt prioritet til en supplerende sandfuruskogskartlegging i Nordvest-
Gudbrandsdalen, først og fremst i Lesja (2013) og dernest Sjodalen-Murudalen i Vågå-Sel 
(2012-2013). Lesja ble prioritert, bl.a. med nasjonalt kartleggingskurs i august pga. (i) store, 
rike sandfuruskoger og svært lite kunnskap om sandfuruskogsopper og verdifulle lokaliteter, og 
(ii) Lesja var det eneste området på Østlandet som unngikk sterk sommertørke i 2013, og som 
hadde god soppsesong i sandfuruskogene i august og september.  
 
Lesja:  
En rekke sandfuruskogslokaliteter ble oppsøkt, hvorav 7 ble vurdert som verdifulle (5 B-
lokaliteter, 2 A-lokaliteter) med et betydelig innslag av sandfuruskogsopper. Ingen av lokalite-
tene var tidligere kjente. Det ble registrert 23 sandfuruskogsopper og 17 rødlistesopper i sand-
furuskogen. De fleste artene ble registrert på kartleggingskurset i august, med noen supple-
ringer for mer seine høstsopper i september. På kartleggingskurset ble det registrert til sam-
men nær 500 forskjellige storsopparter, og flertallet av disse ble funnet i sandfuruskog. De ri-
keste og mest varierte sandfuruskogene ble funnet øst for Lesjaskogsvatnet, og bestod av tør-
re, lavdominerte eskerrygger og lav/mosedominerte brattskråninger mot Lågen, samt av noe 
ravinerte områder med rike brekvabb(bresjø-)avsetninger. 
 
Lesja framtrer (sammen med Vågå-Sel) som et nasjonalt viktig kjerneområde for rike, tørre, 
lavdominerte sandfuruskoger og sjeldne/rødlistede sandfuruskogsopper. Området har et bety-
delig innslag av kravfulle til nærmest kalkkrevende sandfuruskogssopper, noe som trolig skyl-
des både (i) løsmasser avledet fra rikere bergarter, (ii) forekomst av rikt brekvabb-finmateriale 
avsatt i bresjøer, og (iii) rike grunnvannsig.   
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Lavdominerte eskerrygger og skråninger: Disse var særlig velutviklet i det kuperte bre-
elv/bresjø-landskapet øst for Lesjaskogsvatnet, inkludert Loras delta med Hosetmoen litt leng-
er øst. Her ble det funnet en rekke kravfulle sandfuruskogsopper, for eksempel besk storpigg 
(Sarcodon scabrosus coll. VU) og furugråkjuke (Boletopsis grisea VU) på en hotspot ved Le-
sjaskogsvatnet utløp, og store forekomster av moslørsopp (Cortinarius pinophilus VU) og den 
mer kalkkrevende gullslørsopp (Cortinarius aureofulvus NT) på Loras delta. Det ble gjort flere 
funn av arter som lurvesøtpigg (Bankera fuligineoalba, NT), knippesøtpigg (B. violascens, NT) 
og rødtuppsopp (Ramaria botrytis NT), og mange funn av furufåresopp (Albatrellus subrube-
scens, NT; kjerneområde i NV-Gudbrandsdalen), teglrød kragemusserong (Tricholoma focale 
= T. robustum) og jodoformkorallsopp (Ramaria eosanguinea) og enkelte sandfuruskogsslør-
sopper som “mørk anisslørsopp” (C. clarobrunneus), billeslørsopp (C. coleoptera, DD) og 
“sand-rødbelteslørsopp” (Cortinarius pinigaudis), dessuten flere funn av “blåskivet stislørsopp” 
Cortinarius violilamellatus som er ny for Norge. 
 
Mosedominerte brattskråninger mot Lågen: Innenfor lokaliteten Breibekken-Geitryggen (N for 
Leirmo) opptrådte en sjelden type, rikere, bratt sandfuruskog, i rasvinkel fra Geitryggen (der 
elva graver i yttersving). Utformingen kan betegnes som en velutviklet, moserik lågurtfuruskog 
a la de bratte elveskråningene på Ringerike. Humuslaget er tynt eller manglende, bare mose-
lag rett på sand/silt, eller naken, mørk sand/silt i overflaten. En del hengeaks forekommer, 
dessuten et svakt urteinnslag av bl.a. skogsvever og teiebær samt relativt mye småvokst einer. 
Det ble ikke funnet så mange kravfulle sopparter her i 2013, men lokaliteten bør ha potensial 
for flere slike. 
 
 
 
 

 
Figur 14. Bratt, mosedominert, rik erosjonsskråning ned mot Lågen. Breibekken-Geitryggen, 
Lesja (foto: T. E. Brandrud). 
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Ravinerte områder med rike brekvabb(bresjø-)avsetninger: Rike brekvabb-raviner ble funnet 
ved Lesjaverk kirke, og øst for denne (Breibekken-Geitryggen, Leirmo-Røkstjønna). Dette er 
små raviner/bekkedaler, der det rike finmaterialet samler seg på flater og nedre skråninger om-
kring bekkeløp. Her er ofte skarpe grenser mellom vegetasjonsfattige lav/bærlyngdominerte 
soner øverst, og rikt nederst. Stedvis er representert hele gradienter fra lavdominert via tytte-
bær-, blåbær og småbregne- til høystaudedominans. De rike drågene/stripene er gjerne sterkt 
storfe-/ sauebeitet, og gjerne med åpen skogstruktur. Dette har preg av rik og estetisk tiltalen-
de beiteskog. De fuktigere bekkedragene har innslag av gråor, mens det ellers bare er furu. De 
rike, frisk/fuktige flatene kan føres til en frisk lågurttype, delvis høystaudetype, med tyrihjelm. 
Vegetasjonen er urterik, kortvokst, med mye fjellfiol, blåkoll, harerug, skogfiol, markjordbær, 
skogsvever, skogstorkenebb. I høystaudepregete partier kan det være innslag av nitrofytter 
(brennesle, bringebær). Bunnsjiktet har mye palmemose (Climacium dendroides) og en del 
storkransemose (Rhytidiadelphus triquetrus). Rikmyr/intermediær myrkant er representert mot 
dam i SØ. 
 
Denne typen har en meget rik funga; med funn av 11 jordboende og 2 vedboende rødlistesop-
per på den rikeste lokaliteten (Lesjaverk krk Ø). Disse var både knyttet til (i) tørre, lavdominerte 
rygger og sørskråninger, (ii) rike beiteflater med brekvabb, samt (iii) til gammelskogsstrukturer 
med læger. Rosenfotkremle (Russula roseipes, NT) er eksempel på en art som hadde tyngde-
punkt på de rike beiteflatene med brekvabb, samt en rekke kravfulle, sjeldnere trevlesopper 
(Inocybe).  
 
 
 
 

 
Figur 15. Rik sandfuruskog (beiteskog) i forsenkning med brekvabb-sedimenter. Lesjaverk krk 
øst (ved den gamle Kongeveien). Dette var den rikeste lokaliteten i Lesja 2013, med funn av 
11 jordboende rødlistesopper, samt 2 vedboende (foto: T. E. Brandrud). 
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Sjodalen-Murudalen i Vågå/Sel: 
I Sjodalen-Murudalen var det noe dårligere soppsesong enn i Lesja i 2013, men til gjengjeld 
bra sesong i 2012 da området også ble registrert. Områdene hadde store likheter med Lesja, 
og det ble registrert flere rike sandfuruskoger med mange sandfuruskogsarter og flere svært 
sjeldne rødlistearter (se Vedlegg 1). Sammensetningen av funnene indikerer at det her er po-
tensial for flere rødlistearter (se kap. 5). En av lokalitetene sør for Leirflaten/Skogbygdi var 
blant de aller rikeste i registreringsmaterialet i 2012, med 35 slørsopper registrert, hvorav 19 er 
sandfuruskogstilknyttet. Her ble også registrert flere rødlistearter. Denne lokaliteten utmerker 
seg med innslag av kalkrik sandfuruskog på grunn av sesongfuktige grunnvannsig. Det ble 
også funnet et rikt soppsamfunn på/langs eskerrygger lenger vest for Sjoa over mot Rands-
verk. Her var det også stedvis noe kalkrikt. Generelt ble det registrert flest sjeldne og kravfulle 
arter i sørvendte skråninger, mens de flate moene hadde noe mindre artsutvalg. Det er gjort 
noe soppregistreringer her også tidligere (jf. også Hofton m.fl. 2008, Breili 2012), men samlet 
sett må undersøkelsene betraktes som begrenset, mer begrenset enn i Lesja.  
 
Gudbrandsdalen ellers: 
Det ble registrert mindre innslag av sandfuruskog og sandfuruskogsopper nede i Gudbrands-
dalen (i forhold til Sjodalen) ved undersøkelsen i 2012, men noen rikere, til dels bratte, sand-
furuskoger ble funnet i 2013, bl.a. ved Fryas utløp i Lågen i Sør-Fron, ved Sel kirke og på Dov-
reskogen, men soppsesongen her var dårlig i 2013, og det er derfor foreløpig helt ukjent hva 
disse huser av spesialiserte/kravfulle sandfuruskogsarter. 
 
 

4.3 Kartlegging i Buskerud 
 
4.3.1 Ringerike(-Jevnaker) 
 
Det foreligger noe data om sandfuruskog og sandfuruskogsopper fra moene på Ringerike fra 
tidligere, men soppelementet er ufullstendig kjent, og bl.a. de bratte skråningene fra moene 
mot Randselva(-Storelva) var pr. 2013 overhodet ikke kartlagt, og ble prioritert i 2013. Det ble 
også foretatt kartlegging av sandfuruskog i forbindelse med Høstsopptreff 2013 på Ringerike.  
 
Furumoer: 
Ringerike (inkl. deler av Jevnaker) fra Randsfjorden til Tyrifjorden huser store moreneavset-
ninger. Særlig markert er Eggemoen med utløpere som representerer en store endemorene 
med sandur/breelv-overflate som demmer opp Randsfjorden. Men det er også store furumoer 
langs Begna før samløp Randselva (Kilemoen, Hensmoen) samt etter samløp langs Storelva 
(Prestmoen m.fl.) før denne munner ut i Tyrifjorden. 
 
Felles for flere av moene er at de har innslag av relativt kalkrikt finmateriale som gjør at deler har 
innslag av rikere vegetasjon med lågurter og gras. Denne typen er ofte nokså sterkt snerprørk-
vein-dominert, og en kravfull funga og flora opptrer mest langs småstier og småveier, der vege-
tasjonen ikke blir for tett, ev. også i noen mer mosedominerte partier. Her ble i 2013 funnet bl.a. 
mange forekomster av rosenfotkremle (Russula roseipes, NT) og flere funn av furufåresopp (Al-
batrellus subrubescens, NT), og tidligere er det også gjort funn bl.a. av slimsneglehatt (Limacella 
illinita, EN; Eggemoen). Den rødlistede bittergrønn har flere forekomster på moene på Ringerike, 
og da i hovedsak i slik svakt rikere, men ikke for tett vegetasjon (Bratli & Stabbetorp 2014). 
  
Videre forekommer en del bærlyngdominerte partier med tykkere humus og uten sandfuru-
skogsopper. 
 
Tørr, lavdominert sandfuruskog finnes særlig på Kilemoen og Hensmoen langs Begna, men også 
i vestlige deler av Eggemoen (V for flyplass). Kilemoen og Hensmoen ble kartlagt i 2013, bl.a. 
sammen med Ringerike soppforening, og her ble det funnet en rekke sandfuruskogsarter, herun-
der flere rødlistearter, bl.a. furufåresopp, rosenfotkremle, lakrismusserong (Tricholoma apium, 
NT), samt et funn av moslørsopp (Cortinarius pinophilus, VU; ny for Sørøstlandet V for Elverum). 
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Figur 16. Kilemoen langs Begna. En av de største intakte, tørreste og mest lavrike moene på 
Ringerike, med en rekke sandfuruskogsopper, og 5 rødlistearter (foto: T. E. Brandrud).  
 
Rike brattskråninger: 
Rasbratte sandfuruskogskråninger mot elver ble undersøkt både i østkanten av Eggemoen mot 
Randselva (Viul-Kistefoss), i sørkanten av Prestmoen mot Storelva, og sørkanten av Hens-
moen. Alle disse hadde i øvre/midtre deler urterik/moserik sandfuruskog, stedvis så rik at man 
kan betegne dette for en form for “kalksandfuruskog”. Dette gjelder særlig skråningene fra Eg-
gemoen mot Randselva rett nord for Viul. Typisk for disse er at de er så bratte at det stedvis 
skjer utrasinger med eksponert sand. Ellers er det mosedominert, med innslag av kalkarter 
som rødflangre, dessuten kravfulle lågurter som blåveis og mye erteblomstrede, med skogvik-
ke, fuglevikke, tiriltunge og rundbelg, samt en del fingerstarr og snerprørkvein. Videre er det 
mye nattfiol og knerot i mosemattene, og noe furuvintergrønn. Den rødlistede nikkesmelle opp-
trer også her. Fungaen her avviker en del fra andre sandfuruskoger; her overtar i større grad 
en del kalkkrevende arter, særlig en del kravfulle trevlesopper, trolig også en del kalkkrevende 
slørsopper og musseronger, men få slike ble funnet i 2013 (dårlig sesong). Av rødlistearter ble 
registrert bl.a. vassbelteriske (Lactarius aquizonatus, NT), oliven sommerslørsopp (Cortinarius 
colymbadinus, NT), flekkkremle (Russula maculata, NT) og dvergmusserong (Tricholoma albo-
conicum, DD). Også den sjeldne vedboende arten grå mosehatt (Gerronema xanthophyllum) 
ble funnet flere steder her. I nedre deler går den bratte sandfuruskogen over i friskere-fuktige 
skogtyper, inkludert skavgrasdominert kildeskog. Stedvis forekommer en eiendommelig og 
iøynefallende skavgras-rødflangre furuskog, som neppe er kjent fra andre steder. Disse bratt-
skråningene er preget av lite furuforyngelse, og flere steder er observert tilgroing med gran. 
 
Kalkrikheten i denne utformingen synes å skyldes (i) rikere mineralkorn, (ii) stadig eksponering 
av rikere sand pga. utrasinger, og (iii) påvirkning av kalkrikt grunnvann/sigevann. Denne rike 
“kalktypen” virker unik for brattskråningene mot Randselva-Storelva (Ringerike), og kalkpreget 
sandfuruskog forekommer ellers i Norden kun noen få steder i Sverige (bl.a.ved Rättvik i Da-
larne, Biludden-Rullsand ved Gävle). Brattskråninger med en svak lågurtutforming er ellers 
funnet i Lesja, ved Frya/Ringebu, i Modum (ved Kløftefoss) og i Aurland (Vassbygdi). 
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Figur 17. Bratt, urterik “kalktype” av sandfuruskog. Viul; brattskråningen fra Eggemoen mot
Randselva (foto: T. E. Brandrud).

4.4 Kartlegging i Akershus

Det ble foretatt noe kartlegging også på Romerike. Generelt ble det funnet lavere forekomst av
sandfuruskogsarter her sammenliknet med Åmot-Elverum-området og Ringerike, men nord for
Sessvollmoen ble det funnet flere sjeldne sandfuruskogslørsopper langs stier/småveier, bl.a.
“blåskivet stislørsopp” (Cortinarius violilamellatus, ny for Norge), og ny vestgrense for Cortina-
rius bayeri. Disse artene ser ut til å kreve flekker med mer eller mindre åpen sand, og kan
være begunstiget av kjørespor fra militær aktivitet i området.

4.5 Kartlegging i Sogn og Fjordane (Aurland)

Det er lite sandfuruskog på Vestlandet, men enkelte større løsmasseavsetninger finnes innerst
i fjordene. Disse er gjerne gjennomskåret av elv, og med bratte skråninger med rikere, mose-
dominert sandfuruskog. En del av disse sand/grusarealene er beitemark, noe er grustak, og
noe er tilplantet med gran. Forekomstene er lite undersøkt, nesten uten soppdata, men en rik
forekomst i Vassbygdi i Aurland (mellom Skaim og Låvi) ble registrert sommeren 2013.

Forekomsten i Aurland utgjøres av en bratt, sørvestvendt lågurt-sandfuruskog. Lokaliteten er
mosedominert, med løse mosematter over sand/grusjord (i fuktig vær sklir mosemattene ut),
nesten helt uten humuslag. Området har åpenbart vært beitet, og deler beites også i dag, av
geiter. Her forekommer spredt med lågurter som tiriltunge, vikke-arter, markjordbær, skogfiol,
skogsveve og engsmelle. Skogen er relativt ung, furudominert, med noe hassel og gråor i ned-
re del. Lokaliteten er ikke undersøkt i (god) soppsesong, men det ble funnet flere forekomster
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av den kravfulle rosenfotkremle (Russula roseipes, NT) langs sti sommeren 2013, og lokalite-
ten vurderes å ha et bra potensial for kravfulle sandfuruskogsopper.  
 
 
4.6 Kartlegging i Finnmark 
 
Potensial for interessante sandfuruskoger i Nord-Norge er knyttet spesielt til store elver og 
fjordbotner, kombinert med store løsmasseforekomster som elve- og breelvsedimenter. Føl-
gende områder peker seg særlig ut i landsdelen (jf. NGU, nasjonal løsmassedatabase); langs 
Saltelva i Salten, Beiardalen, regionen Bardu – Målselv, Reisadalen, Altaområdet, Karasjok – 
Øvre Anarjohka og Pasvikdalen. Sistnevnte område representerer en utløper av barskog som 
kommer inn fra den sibirske taigaskogen, der det også finnes forekomster av sibirgran (Picea 
abies subsp. obovata). Bortsett fra dette er alle de nevnte områder utenfor granas naturlige 
utbredelsesområde. Dette er dermed faglig mykologisk interessant idet gran er utelukket som 
mykorrhizapartner (der det ikke er influens fra innplantet gran). Derimot utgjør bjørk på så høye 
breddegrader et viktigere innslag jo lenger nordover man kommer, slik at mange av artene som 
inngår, er bjørkemykorrhizaarter. 
 
Ut fra tilgjengelige ressurser ble Karasjok/Anarjohka og Alta valgt ut som studieområder, samt 
en lokalitet i Lakselv. Dette spenner også over en gradient fra det mest kontinentale i Norge 
(C1, svakt kontinental seksjon; Moen 1978) til noe mer oseanisk (OC, overgangsseksjon). Alta 
ligger som et isolert lite mellomborealt område, mens Karasjok/Anarjohka/Lakselv er nordbo-
realt. Både langs Anarjohka og i Pasvikdalen er det de siste årene gjort naturtypekartlegging 
der registrering av sandfuruskog er mer bevisst registrert (Midteng & Gaarder 2011, Midteng 
m.fl. 2014 in prep.), og hvor det foruten vedboende arter er registrert mange typiske sandfuru-
skogsarter av grupper som piggsopp og musseronger. 
 
Furuskogen i Finnmark vokser på grensen av sin klimatiske tålegrense, og de undersøkte loka-
litetene er noen av verdens aller nordligste furuskoger. Furuskogen i Stabbursdalen i Porsang-
er, som er noen få mil fra den undersøkte Lakselvlokaliteten, er oppgitt å være verdens nord-
ligste, men det finnes noen forekomster av furu lenger nord langs østsida av Porsangerfjorden. 
Den aller nordligste furuskogen finner vi ved Børselv, i følge Per Bjørklund, Norsk institutt for 
skog og landskap, Forskning.no, 20. jan. 2013.  
 
Som sammenlikningsgrunnlag er i Vedlegg 4 inkludert flerårige registreringer foretatt på to kon-
tinentale nordfinske sandfuruskogslokaliteter; Kuttanen, nær Karesuando og Kittilä noe lenger 
sør (Metsänheimo 1982, og upubl.). I tillegg er tatt med to nord-finske lokaliteter registrert av 
oss (EB) september 2013. 
 
Siden sandfuruskog eller andre løsmassefuruskoger først har kommet i fokus som interessant 
biologisk kartleggingsobjekt de helt siste årene, er det imidlertid uklart hvor store arealer det 
finnes i landsdelen. Kvartærgeologisk kart forteller allerede at mulig totalareal er svært begren-
set ut i fra utbredelsen av løsmasser, og erfaringen fra feltarbeidet 2013 indikerer også at en 
relativt liten andel av løsmassene er okkupert av furuskog. Området omkring Alta innerst i Alta-
fjorden og innover langs de store elvene er et av de største løsmasseområdene i Finnmark. 
Likevel viste det seg at svært mye av dette var kulturpåvirket; oppdyrket eller dekket av ung-
skog etter aktivt skogbruk.  
 
 
4.6.1 Alta 
 
Søking etter «nye» lokaliteter over store arealer på en og en halv dag ble ikke funnet formåls-
tjenlig der lite kunnskap finnes om typen. 
 
Det ble derfor heller prioritert å soppinventere de to områder som ut fra tidligere undersøkelser 
måtte antas å ha et godt potensial; nemlig Latharimoen naturreservat, undersøkt av Korsmo & 
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Svalastog (1994) (jf. detaljert beskrivelse hos Svalastog & Korsmo 2000) og vernet i 2000, 
dessuten naturtypelokalitet 201220033 Tvestraumen (Strann et al. 2008), som følge av tidlige-
re funn av interessante sandfuruskogssopper.  
 
Dessuten ble som en tredje lokalitet undersøkt et mer tilfeldig furuskogsområde langs nedre 
del av Altaelva (tilsynelatende eneste av litt sammenheng langs elva i dette delområdet), på 
østside av elva, rett innenfor brua/Raipasveien (dominans av yngre trær, men også partier med 
eldre trær). 
 
Berggrunnsgeologi i Alta er divers og inkluderer både fattige og rike bergarter, inkludert kalk-
stein. 
 
Latharimoen er en stor furumo (179 daa) som ligger på en sandterasse mot sjøen innerst i Al-
tafjorden, mellom utløpene av Altaelva og Transfarelva (figur 18). Terrassen ligger hovedsake-
lig ca 10 m o.h. Latharimoen er det eneste området i Finnmark der vi finner sammenhengende 
furuskog helt ned til havstranda (Korsmo & Svalastog 1994), jf. observasjon av strandflatbelg 
og strandrør i ytre del av bærlyngflata. Nærmest hele området består av en sandfuruskog, som 
utgjøres av en tørr bærlyngutforming med dominans av fjellkrekling og også stedvis av tytte-
bær og med reinlaver som viktig i bunnsjikt i tillegg til særlig furumose (Pleurozium schreberi). 
Det finnes også mindre flekker dominert av røsslyng. Finnmarksrørkvein inngår spredt. Furu 
dominerer i tresjiktet, der årringtellinger har vist trealder på ca 150 år, men det har vært hogst-
aktivitet også opp i nyere tid. Yngre bjørk er også vanlig.  Berggrunnen består av amfibolitt og 
gabbro. Det ble observert en funga med mange risker (Lactarius), kremler (Russula) og slør-
sopper (Cortinarius), og av karakteristiske sandfuruskogssopper; tyttebærslørsopp (Cortinarius 
glandicolor), billeslørsopp (C. coleoptera), mørk moslørsopp (C. suberi) og teglrød krage-
musserong (Tricholoma focale).  
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Figur. 18. Latharimoen NR, Alta. Dette havnære området er preget av en del lynginnslag (tyt-
tebær, fjellkrekling), men stedvis også mye mose/lav. Få sandfuruskogsopper ble funnet her 
(foto: E. Bendiksen). 
 
Elvesletta mellom Vatnheim og Tvestraumen er dominert av furuskog. Bakken er dekket av et 
teppe med moser. Dette er en av få kjente lokaliteter i fylket med de rødlistede soppene gul 
furuvokssopp (Hygrophorus gliocyclus, NT) vassbelteriske (Lactarius aquizonatus, NT) og 
kransmusserong (Tricholoma matsutake, NT). Innenfor et granplantefelt i området er flekkrem-
le (Russula maculata, NT) blitt registrert.  
 
Naturtypens egenverdi sammen med forekomsten av regionalt sjeldne og rødlistede arter indi-
kerer verdien viktig (B), på grensen til svært viktig A-verdi. Det finnes plantasje av gran i utkan-
tene av området. Ingen av disse artene ble funnet i 2013, til tross for ganske grundig invente-
ring. Derimot ble funnet et stort mangfold av slørsopper. 
 
Elvestrandfuruskogen nord for Lampe har en rikere flora med innslag av arter som setermjelt, 
olavsstake, perlevintergrønn, skogstorkenebb og fjellfiol. Elvebeltet brukes til camping, med 
mange småveier og med en del forsøpling, Ut mot elva er det stedvis en del klåved. Skogen 
ligger på elvesedimenter. Det var rikelig med sopp på lokaliteten, inkludert gul furuvokssopp 
(Hygrophorus gliocyclus, NT, 1x) og teglrød kragemusserong (Tricholoma focale). 
 
Gubbeslørsopp (Cortinarius pseudorubricosus), som bare er funnet et par steder i Norge tidli-
gere, ble funnet på alle de tre Altalokalitetene og også en lokalitet i Karasjok. Den kan muli-
gens være oversett eller ha et nordlig utbredelsestyngdepunkt. 
 
I sum var soppsesongen god i Alta på undersøkelsestidspunktet og med funn av et stort antall 
arter. Hovedinntrykket var likevel at det var relativt sparsomt med sandfuruskogsarter. Mang-
lende gjenfunn på naturtypelokaliteten ved Vatnheim viser at noen arter/myceler sannsynligvis 
ikke fruktifiserte på dette ellers antatt optimale tidspunktet med hensyn til sesong. 
 
Likevel er nok Alta litt for oseanisk og med for tykk humusoppbygging til at sandfuruskogsele-
mentet blant soppene er mer velutviklet, selv om man på en såpass tørr mo som Latharimoen 
kunne forventet flere arter. En indikasjon på at Alta ligger i randsonen for karakteristisk, mer 
tørkepreget sandfuruskog er at det ikke i det hele tatt ble funnet harde piggsopper. Samme 
konklusjon gjelder for Lakselvlokaliteten, langs Lakselva/ Leavdnjajohka, som heller ikke ut-
merket seg særskilt som sandfuruskog med hensyn til artsutvalget. Funn av bjørkearten krans-
slørsopp (Cortinarius triumphans) er ny nordgrense og ny for Finnmark. 
 
 
4.6.2 Karasjok 
 
Mens det i det største området i Sør-Norge med sterkest kontinentalitetsgrad (C1), Gud-
brandsdalen – Folldal – Østerdalen, finnes relativt store arealer med sandfuruskog, er det små 
furuskogsarealer totalt i det mye større nordlige området i samme kategori. Mange av de geo-
logisk aktuelle arealene har for kjølig klima og ligger i bjørkeskog. 
 
Et interessant furuskogsområde er imidlertid et sammenhengende areal som strekker seg fra 
et par mil vest for tettstedet Karasjok (langs elva Karasjohka/Iesjohka) og ut til grenseelvene 
Anarjohka/Tana, hvor imidlertid arealet mellom tettstedet og riksgrensa synes gjennomgående 
kulturpåvirket/bebygd/oppdyrket.  
 
En interessant lokalitet ble inventert nord for Iesjohka ved Assebakti, der en bratt skrent, dels 
som åpen sandbakke, leder opp til et platå. Det er elvesedimenter i sør, breelvsedimenter 
nordover. Elementer både av eldre og yngre skog inngår, men trolig er det uansett en grad av 
kontinuitet i tresjikt. Området er dominert av krekling og tyttebær, stedvis med noe finnmarks-
pors, og uten reinbeite ville nok skogbunnen vært preget av reinlaver, som imidlertid vokser  
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Figur 19. Assebakti, Karasjok. Rikere brattskråning med store, åpne sandfelter. Bl.a. større 
forekomst av moslørsopp (Cortinarius pinophilus) funnet her (foto: E. Bendiksen). 
 
 
fragmentarisk og opplagt er beitet ned. Her ble blant annet funnet 6-7 ulike myceler med 
moslørsopp (Cortinarius pinophilus), første gang i Nord-Norge, og dessuten blåbrunpigg (Hyd-
nellum coeruleum). Oppe på den åpne sandskrenten vokste lurvesøtpigg (Bankera fuligineo-
alba). Dessuten var slørsopputvalget stort, med blant annet Cortinarius pinigaudis. Lokaliteten 
har trolig et potensial også for sjeldne/rødlistede insektarter (jf. Ødegaard & Erikstad 2014). 
 
Langs grenseelva Anarjohka mot Finland er det sammenhengende sandfuruskog sørover ca 
40 km opp til østre del av Øvre Anarjohka nasjonalpark, før bjørka tar over. På denne strek-
ningen går det grusvei, og mye furuskog her er avvirket i nyere tid, særlig 1970-80-tallet (Einar 
Asbjørnsen, pers. medd.). Et gammelskogsparti er spesielt spart i sør, Helligskogen, omkring 
Helligskogsstua (Basevuovdi), eid av Finnmarkseiendommen.  
 
Det er også større gammelskogsarealer inkludert mulige partier med urskog utenfor og øst for 
dagens nasjonalparkgrense over mot veienden og Helligskogsstua. Her er nasjonalparken fo-
reslått utvidet. Disse områdene er nærmere beskrevet av Midteng (2010) når det gjelder skog-
lige forhold og vedboende sopp. I denne undersøkelsen ble flere veinære arealer, der sand-
furuskogen er i et belte nær elva, undersøkt sør for kryssing av elva Gossjohka. 
 
Fungaen i de yngre, veinære skogene var artsrik, men relativt triviell, og stort sett uten de spe-
sialiserte sandfuruskogsartene. Arter som var begrenset til gammelskogsdelene var teglrød 
kragemusserong (Tricholoma focale), blåbrunpigg (Hydnellum caeruleum), skarp brunpigg 
(Hydnellum peckii), furugråkjuke (Boletopsis grisea) og stislørsopp (Cortinarius lux-nymphae), 
skjønt disse artene til sammen hadde få funn. Moslørsopp (Cortinarius pinophilus) ble funnet 
på to lokaliteter; den ene ved Vuolitjajavri på en isolert rygg hvor flere storvokste gammelfuruer  
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Figur 20. Øvre Anarjohka nasjonalpark. Naturskogspreget sandfuruskog, med vekslende lyng- 
og lavdominans (foto: E. Bendiksen). 
 
 
sto igjen blant yngre furu i tilknytning til skogbrannfelt og en i et tilsynelatende yngre bestand, 
men med mulig kontinuitet i tresjikt.  
 
Den foreslåtte utvidelsen av nasjonalparken østover ble ikke systematisk undersøkt, men det 
ble gjort observasjoner da vi gikk igjennom på vei til nasjonalparken, samt tatt stikkprøver. Her 
ble funnet bl.a. kransmusserong (Tricholoma matsutake), blåbrunpigg (Hydnellum caeruleum), 
skarp brunpigg (H. peckii), stislørsopp (Cortinarius lux-nymphae) og C. anomalellus, sistnevnte 
ny for Nord-Norge. Videre ble funnet gulskivevokssopp (Hygrophorus karstenii), som ellers 
nesten bare er kjent under gran. Med sin samtidig uvanlige mengde av furudødved i ulike ned-
brytningsstadier framstår dette området, jf. også tidligere observasjoner (Midteng 2010), som 
svært verneverdig (se figur 26). Påvirkningsgraden, og trolig også biologisk verdi for sandfuru-
skogen, antas minst like stor som den østligste nasjonalparkdelen, som ble mer systematisk 
undersøkt. Områdene har for øvrig en rik slørsoppfunga, hvorav mange innsamlinger fortsatt 
ikke er ferdig identifiserte på rapporteringstidspunktet, inkl. i påvente av DNA-resultater. 
 
Sammenliknet med Pasvik-området (Midteng & Gaarder 2011 samt Midteng m.fl. 2014 in 
prep.) synes likevel spesielt kvantiteten av «klassiske» sandfuruskogsarter overraskende lav i 
Anarjohkaområdet. Spesielt gjelder dette kragemusserong (Tricholoma matsutake), som i Pas-
vik ble funnet i store mengder i 2013 og i Anarjohka bare ble observert én gang. Det samme 
gjelder arter i slekta storpigg (Sarcodon). Registreringene i 2013 ble gjort med et par ukers for-
skyvning; for Pasviks del i begynnelsen av september, men det var både gamle og unge frukt-
legemer, der de gamle trolig hadde stått tilbake til det tidspunktet som Anarjohka ble under-
søkt. Også furugråkjuke hadde mange funn, mens langs Anarjohka bare ett. Denne tilsynela-
tende merkelige forskjellen, og med store lett kjennelige arter som opplagt ikke er oversett, kan 
mest sannsynlig forklares med forskjell i næringstilgang: Øvre Anarjohka ligger i et område der 
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berggrunnen først og fremst består av gneisbergarter (skjønt også noe av den mer næringsrike 
amfibolitt). Pasvik synes i mye større grad å være karakterisert av næringsrike bergarter, som 
glimmerskifer eller grønnstein/grønnskifer. Det er dermed grunn til å tro at de tjukke sedimen-
tene er preget av den faste berggrunn, som sannsynligvis i størst grad er opphavsmaterialet. 
Det kan imidlertid også hende at enda sterkere kontinuitet i urskogsarealene i Pasvik, kan 
være delvis utslagsgivende for de mest spesialiserte artene. 
 
 

5 Sammenstilling av viktige sandfuruskogsopper i 
Norge 

Basert på en gjennomgang av Artskart (2014) og Norsk SoppDatabase (NSD 2014) og feltar-
beid i sandfuruskog 2011-2013 er det laget en sammenstilling av spesialiserte sandfuruskog-
sopper i Norge, dvs. arter som vurderes å ha sitt hovedhabitat i sandfuruskog (tabell 1). Ifølge 
denne sammenstillingen, er det pr. i dag funnet 39 mer eller mindre klare sandfuruskogsopper i 
Norge. Antagelig burde enkelte, ytterligere arter ha vært inkludert, men foreløpig mangler pre-
sis habitatkunnskap om disse. Blant de 39 er det 14 rødlistearter, samt 12 arter nye for Norge, 
hvorav flere framtrer som kandidater for neste rødliste. 
 
 
5.1 Ulike habitat-kombinasjoner 
 
Få arter er helt eksklusivt knyttet til sandfuruskog, slik enkelte arter er eksklusivt knyttet til kalk-
furuskog eller kalklindeskog, men mange har en preferanse for sandfuruskog, og tørre, lav-
dominerte sandfuruskoger kan ha et høyt mangfold av sjeldne, spesialiserte arter. For sand-
furuskogsartene er det gjerne en “trekant” av viktige habitater. I tillegg til tørre, lavdominerte 
sandfuruskoger, kan disse opptre i andre tørre typer med tynn humus, dvs. grunnlendt lavfuru-
skog, eller de opptrer i andre mineralrike/kalkrike typer, dvs. grunnlendte kalkfuru(gran)skoger. 
Sandfuruskogsoppene kan således deles i tre elementer:  

(i) arter som har et sterkt tyngdepunkt i sandfuruskog (”ekte sandfuruskogsopper”) 
(ii) arter som har tyngdepunkt i sandfuruskog og kalkfuru(-gran)skog 
(iii) arter som har tyngdepunkt i sandfuruskog og grunnlendt lavfuruskog (knausfuru-

skog) 
 
 
5.1.1 Ekte sandfuruskogsopper 
 
De mest utpregete habitatspesialistene er i hovedsak sterkt kontinentale arter som er knyttet 
mest til den mest kontinentale vegetasjonseksjonen i Norge (C1-svakt kontinental seksjon; 
Moen 1998). Disse har gjerne en østlig utbredelse i Norge, med hovedforekomst i østlige deler 
av Hedmark og Finnmark (Pasvik-Karasjok), og med vestlige, kontinentale utløpere i “regn-
skyggeområdene” over Folldal og inn i Nordvest-Gudbrandsdalen. 
 
Av arter med mer enn 10 kjente forekomster/lokaliteter er det to slørsopper som peker seg ut 
med kun funn i sandfuruskog; moslørsopp (Cortinarius pinophilus VU) og “sand-rødbelteslør-
sopp” (C. pinigaudis). Av disse har det vært et spesielt fokus på moslørsopp under sandfuru-
skogsregistreringene de siste årene, særlig fordi denne truete arten er “kommunesoppen” i El-
verum, og det har vært en del utfordringer i forvaltningen av denne og tilhørende verdifulle 
sandfuruskogslokaliteter i pressområdene rundt Elverum (Brandrud 2012a,b). Denne framtrer 
som et av de beste eksemplene på en kontinental sandfuruskogsart. Før foreliggende prosjekt 
var denne kun kjent fra Elverumstrakten i Norge. I kartleggingen i 2013 ble den funnet i tre helt 
nye områder (se Vedlegg 1-4). Basert på disse nye resultatene framtrer tre kjerneområder med 
lokalt mange funn av moslørsopp; (i) Elverum-Åmot (12 lokaliteter), Lesja i NV-
Gudbrandsdalen (4 lokaliteter, Lesjaskogsvatnet-Loras delta) og Karasjok-Øvre Anarjohka (3 
lokaliteter; figur 21), sam utpost-lokaliteter på Kilemoen på Ringerike og i Alta. Til sammen er  
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Figur 21. Moslørsopp (Cortinarius pinophilus VU) ble funnet ny for Nord-Norge, i 2013. Her fra 
lok. Helligskogen, Karasjok. Arten har en østlig, kontinental utbredelse i Norge (foto: E. Ben-
diksen). 
 
 
den nå funnet på 21 lokaliteter. Arten ser ut til å være noe vanligere i Dalarne-Härjedalen enn 
på norsk side i Hedmark, men er pr. 2014 ikke kjent fra mer enn ca. 30 lokaliteter i Sverige.  
 
Av andre, nokså reine, kontinentale sandfuruskogsopper kan nevnes kragemusserong 
(Tricholoma matsutake NT) som virker sterkt knyttet til østre Hedmark og til Pasvik i Finmark, 
med enkelte utposter til Oslofjordsområdet (figur 11). Denne har et nordisk tyngdepunkt i Nord-
Sverige-Nord-Finland (Brandrud 2012b, 2013a,b), og forekomstene i Pasvik står trolig i kontakt 
med sistnevnte. Kragemusserongen glimret med sitt fravær under kartleggingen i Lesja i 2013, 
og har en klart østlig tendens hos oss.  
 
 
5.1.2 Arter i sandfuruskog + kalkfuruskog/lågurtfuruskog 
 
En del sandfuruskogsarter opptrer med en todelt økologi, dels i tørre, lavdominerte sandfuru-
skoger, og dels i tørre kalkfuruskoger-lågurtfuruskoger. Innenfor denne kategorien har vi tatt 
med arter som har opp til dobbelt så mange kjente forekomster i kalkfuruskog som i sandfuru-
skog, da kalkfuruskogene vurderes å være minst dobbelt så grundig kartlagt pr. i dag. Ellers i 
Norden og Europa har disse gjerne en klar hovedtilknytning til sandfuruskogene. Et godt ek-
sempel her er lakrismusserong (Tricholoma apium NT) som ellers i Europa i det alt vesentlige 
er en sandfuruskogsart, men som i Norge har vel så mange funn i kalkfuruskog-lågurtfuruskog 
(Brandrud 2013a). 
 
Disse artene opptrer gjerne en del i grunnlendt, tørr, lavrik lågurtfuruskog, men sjelden i utpre-
get kalkfuruskog. Furufåresopp (Albatrellus subrubescens NT), lurvesøtpigg (Bankera fuligi-
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neoalba NT) og furugråkjuke (Boletopsis grisea VU) kan brukes som eksempler på arter som 
opptrer både i sandfuruskog og i kalkfuruskog/lågurtfuruskog, men svært sjelden i utpregete 
kalkområder. Furugråkjuke har i Norge en slags tredelt utbredelse; ett tyngdepunkt (med store 
forekomster) i Pasvik; ett tyngdepunkt i indre fjordstrøk på Vestlandet, særlig Sunnmøre (mine-
ralrike furuskoger, jf. Holtan & Larsen 2010), samt noen spredte forekomster på Sørøstlandet. 
Lurvesøtpigg har en liknende utbredelse, men med noe flere forekomster på Sørøstlandet. I 
nordisk sammenheng har disse et klart tyngdepunkt i kontinentale områder, og fjord-
forekomstene er således avvikende. Det er mulig at et varmt og tørt lokalklima i sørvestvendte, 
bratte fjordsider her kompenserer for et mindre kontinentalt klima på et regionalt nivå. Sand-
furuskogsforekomster i Lesjadalføret danner et visst bindeledd mellom øst og vest for disse 
artene. Likevel er forekomstene på Vestlandet ganske isolerte og fragmenterte og kan repre-
sentere relikter (restforekomster) fra en mer sammenhengende utbredelse av rikere, varme og 
tørre furuskoger i varmetida. Furufåresopp ser ut til å ha et markert tyngdepunkt i kontinentale 
sandfuruskoger i Nordvest-Gudbrandsdalen, og et i mineralrike fjordsidefuruskoger i Møre og 
Romsdal. Mange angivelser fra kalkområdene fra Oslofeltet/Oslofjord-Tyrifjordområdet av den-
ne er sannsynligvis feilbestemmelser av lammesopp (Albatrellus citrinus, NT) som oftest opp-
trer på rein kalk.  
 
Rosenfotkremle (Russula roseipes, NT) har en annen, mer sørlig utbredelse. Denne krever 
rikere mineralkorn, og er sterkt begunstiget av forstyrrelser. Arten opptrer i sandfuruskog nes-
ten alltid langs småveier, i brattskråninger eller andre steder der det er åpninger i humuslaget, 
og den forekommer også i parker med furu. 
 
En art som rabarbrasopp (Chroogomphus rutilus) kan vokse i alle furuskogstyper. Den er imid-
lertid tilfeldig og fåtallig i næringsfattig, grunnlendt furuskog og langt hyppigere selv i de mest 
næringsfattige sandfuruskoger, der næringstilgangen/kontakten med mineralkorn antas å øke 
et hakk. Arten kan ellers være en av de vanligste i kalkrike furuskoger. Det finnes også utpre-
gete kalkbarskogsarter som mer sjelden kan opptre i de rikeste sandfuruskogene. Eksempler 
på slike er gullkantslørsopp (Cortinarius aureofulvus NT) og svovelslørsopp (C. sulfurinus). 
Disse ble bl.a. funnet i lavrik sandfuruskog i Lesja og Sjodalen 2012-2013. Her kan de sees på 
som viktige rikindikatorer i bestand der det ikke forekommer kravfulle karplanter/moser/lav i 
vegetasjonen. 
 
 
5.1.3 Arter i sandfuruskog og grunnlendt lavfuruskog 
 
Enkelte av sandfuruskogsartene på lista har en del funn også fra grunnlendt lavfuruskog – 
også kalt svabergfuruskog eller knausfuruskog (tabell 1). Dette gjelder bl.a. flere av artene in-
nenfor slørsoppene (Cortinarius). Et eksempel er kvartsittslørsopp (Cortinarius quarciticus) 
som særlig i kartleggingen i 2012 var en svært vanlig og karakteristisk art for sandfuruskoger 
(30 funn i sandfuruskog 2012). Per i dag har denne neste tredobbelt så mange funn fra sand-
furuskog som fra knausfuruskog, men vi vet at den også forekommer stedvis rikelig i grunn-
lendt lavfuruskog og overganger til (lite lyngrik) bærlyngfuruskog. Arten er lite ettersøkt og kan 
være noe oversett i de grunnlendte typene. Noe tilsvarende gjelder bl.a. for tyttebærslørsopp 
(C. glandicolor) og “mørk anisslørsopp” (C. clarobrunneus) som har vært lite kjent og gjerne 
slått sammen med nærstående arter. Vi tror imidlertid samlet sett disse artene har sine fleste 
og største populasjoner i lavrik sandfuruskog har derfor valgt å inkludere dem på lista, til tross 
for usikkerhet om tyngdepunkt.  
 
For furuskjellpigg (Sarcodon squamosus) er situasjonen nærmest omvendt. Denne arten som 
først i de siste 10-15 årene har vært skilt ut og bestemt som egen art, er oftest registrert i 
grunnlendt lavfuruskog. Men i følge soppforeningen på Elverum, samt tidligere, egne observa-
sjoner, er denne arten den klart vanligste piggsoppen i sandfuruskogene og har langt større 
hyppighet og større bestander her enn i grunnlendt lavfuruskog. Imidlertid var denne arten nes-
ten helt fraværende under sandfuruskogskartleggingen i Elverum-Åmot 2012-2013, som var 
dårlige sesonger for piggsopp i denne regionen.  
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“Hotspots” i grunnlendt lavfuruskog med sandfuruskogsarter kan også ligge på småflekker med 
sandig bunnmorene, og således ha større likheter med sandfuruskog enn terrenget overflatisk 
gir inntrykk av (pers. obs.). 
 
De fleste arter som er kjent fra grunnlendte furuskoger, ofte med åpent berg i dagen, synes 
også å følge med over i sandfuruskogen, bl.a. en del musserongarter.  
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Tabell 1. Sammenstilling av sandfuruskogsopper i Norge. Mer eller mindre habitat-spesifikke
sandfuruskogsarter eller sand/kalkfuruskogsarter. Basert på gjennomgang Norsk Soppdata-
base (NSD 2014), supplert med egne, nye data.
Habitattilhørighet: saf = sandfuruskog; grf = grunnlendt lav/lyngfuruskog; kaf = kalkfuru/granskog, inkl. mineralrik furuskog på
Vestlandet; ann = annen skog (blåbærgranskog, eikeskog); usp = uspesifisert skogtype. Rødlistekategorier: EN=sterkt truet.
VU=sårbar. NT=nær truet. Ka=kandidat til rødliste 2015.

Sandfuruskog/kalkfuruskogsarter: RL saf grf kaf ann usp SUM
Slørsopper:
Cortinariusbayeri** ka 7 0 0 0 0 7
Cortinariusclarobrunneus 33 5* 2 0 1 41
Cortinariuscoleoptera** billeslørsopp 34 2* 0 0 0 36
Cortinariusglandicolor tyttebærslørsopp 49 7* 0 10 0 66
Cortinariusleucophanes kremslørsopp 30 14 1 2 1 48
Cortinariuslux-nymphae stislørsopp 49 3 0 18 5 75
Cortinariuscf.melitosarx** 10 2* 0 0 0 12
Cortinariusneofurvolaesus** ka 5 1 0 0 0 6
Cortinariusodhinnii glødeslørsopp 26 1* 0 0 0 27
Cortinariuspinigaudis** 27 0* 0 1 0 28
Cortinariuspinophilus moslørsopp VU 20 0 0 0 0 20
Cortinariussuberi mørkmoslørsopp 24 7* 6 1 0 38
Cortinariusquarciticus kvartsittslørsopp 49 16* 4 0 5 74
Cortinariusviolilamellatus** ka 6 0 0 0 0 6
Andremykorrhizasopper:
Albatrellussubrubescens furufåresopp NT 29 12 20 0 10 71
Bankerafuligineoalba lurvesøtpigg NT 32 20 20 2 40 114
Boletopsisgrisea furugråkjuke VU 18 7 11 0 9 45
Hydnellumcaeruleum blåbrunpigg 30 22 36 3 24 115
Hydnellumgracilipes skyggebrunpigg VU 17 6 3 1 0 27
Inocybesambucina 9 0 2 3 3 17
Limacellaillinita slimsneglehatt EN 6 0 7 0 2 15
Lyophyllumsemitale liten melgråhatt 15 4 20 11 10 60
Lyophyllumcf. shimeji(decastes
coll.)** "furuknippesopp" 13 ? ? ? 1 14
Phellodonsecretus huldresølvpigg EN 9 3 2 0 0 14
Ramariaeosanguinea** jodkorallsopp 20 0 11 5 0 36
Russularoseipes rosenfotkremle NT 25 1 30 20 10 84
Sarcodonscabrosuscoll.

(inkl.S.glaucopus) beskstorpigg VU 25 8 45 17 6 101
Sarcodonsquamosus furustorpigg 33 42 17 0 6 98
Tricholomaapium lakrismusserong NT 12 3 21 0 11 47
Tricholomaarvernense gulbrunmusserong 34 10 41 18 50 153
Tricholomamatsutake kransmusserong NT 38 10 1 0 15 64
Tricholomafocale(inkl.robustum) kragemusserong ka 59 12 24 0 14 109
Svært sjeldnearter i NO;flestem/ statussomsandf.sk.arteri SE-FI:
Clitopiluspaxilloides mørkmelsopp VU 7 4 0 0 0 11
Cortinariusanomalellus** 3 2 0 0 0 5
Cortinariusareni-silvae reinlavslørsopp NT 1 0 0 0 0 1
Cortinariuscarabus** ka 3 0 0 0 0 3
Cortinariusfusisporus** 5 2 0 0 0 7
Cortinariusphrygianus frygiaslørsopp EN 2 4 0 0 0 6
Ramariaflava”mo”** 1 0 0 0 0 1
Ramariaboreimaxima(magnipes
coll.)** 1 0 0 0 2 3
SUM40(14RL-arter)



NINA Rapport 1042

37

*lite kjentearter somer lite ettersøkti grunnlendte lav/lyngfuruskoger,trolig vanligereenntallene indikerer
**nye arter for Norge(2009-)2010-2013

5.2 Viktige grupper/slekter av sandfuruskogsopper

5.2.1 Slørsopper (Cortinarius )

Slørsopp (Cortinarius) er den gruppen/slekten som peker seg ut med flest spesialiserte, mer
eller mindre habitatspesifikke sandfuruskogsarter. Hele 19 av de 39 sandfuruskogsoppene er
slørsopper (tabell 1), og slørsopper har vært prioritert i kartleggingen, særlig i 2012 da dette
inngikk som et ledd i kartlegging av lite kjente slørsoppgrupper i Artsdatabankens Artsprosjekt.
Mange av sandfuruskogsoppeneblant slørsoppene er funnet nye for Norge de aller siste årene
(9 arter). Disse har få funn i Norsk SoppDatabase (NSD 2014) og Artskart, og vurdering av de
sjeldneste artenes tilknytning til sandfuruskog er således basert på kunnskap fra hele Norden
(tabell 1).

Moslørsopp (Cortinarius pinophilus VU) er blant de mest reine sandfuruskogsartene og er om-
handlet i kap. 5.1.1. En annen spesialisert art er frygiaslørsopp (Cortinarius phrygianus EN;
figur 22). I Sverige er denne helt knyttet til (kalk)rike sandfuruskoger. I Norge opptrer den både
i rikere sandfuruskog og i kalkfuruskog. Den er nå funnet to ganger i rikere sandfuruskog i
Sjodalen i NV-Gudbrandsdalen (lite kartlagt) og fire ganger i kalkfuru-granskog (godt kartlagt).
Begge disse har et sterkt tyngdepunkt i Fennoskandia, og er knapt kjent fra andre deler av Eu-
ropa.

Blant slørsoppene er det også flere arter som er knyttet mest til åpen sand; enten langs stier
og småveier, eller i utrasingskråninger. Flere av disse er småvokste og lite kjente arter som nå
er funnet nye for Norge, bl.a. Cortinarius bayeri og Cortinarius carabus (figur 13). Disse ser ut
til å være reine sandfuruskogsarter (tabell 1).

Figur 22. Frygiaslørsopp (Cortinarius phrygianus EN), en av våre sjeldneste slørsopper, funnet
i sandfuruskog i Nordvest-Gudbrandsdalen, og i kalkfuruskog ved Mjøsa og Hallingdal-Sigdal.
(foto: Tobias Frøslev)
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5.2.2 Harde piggsopper (Bankera, Hydnellum, Phellodon og Sarcodon) 
 
Blant ikke-slørsoppene er det særlig de harde piggsoppene som peker seg ut som sandfuru-
skogsopper; arter av slektene søtpigg (Bankera), brunpigg (Hydnellum), sølvpigg (Phellodon) 
og storpigg (Sarcodon). Her er inkludert 6 arter. Trolig kan det inkluderes ytterligere én eller to 
arter, siden slekten storpigg (Sarcodon) ikke er ferdig utredet taksonomisk. De harde piggsop-
pene er på mange måter selve ”varemerket” for de biologisk verdifulle sandfuruskogene (jf. bl.a 
Stridvall & Stridvall 2006, Nitare 2006a,b). De omfatter relativt vanlige arter som furuskjellpigg 
(Sarcodon squamosus) som er vidt utbredt (se over), til de mest sjeldne og truete artene i besk 
storpigg-blåfotstorpigg-komplekset (Sarcodon scabrosus VU-Sarcodon glaucopus coll. VU). 
Besk storpigg-blåfotstorpigg-komplekset har sine fleste forekomster fra kalkbarskog (tabell 1), 
men dette inkluderer antakeligvis også en egen art som opptrer under gran på kalk. I kontinen-
tale sandfuruskoger opptrer to arter, besk storpigg (Sarcodon scabrosus VU) og “furublåfot-
storpigg” (S. pseudoglaucopus nom. prov.), og de fleste funnene våre ser ut til å falle inn under 
S. scabrosus ifølge pågående genetiske undersøkelser (K-H. Larsson, pers. medd.). Slekten 
storpigg (Sarcodon) har som nevnt i kap. 3.5, fått sin egen handlingsplan i Sverige, med fokus 
på ivaretagelse av kalkbarskog og sandfuruskog (Nitare 2006b). Både storpiggarter (Sarcodon) 
og brunpigg-arter (Hydnellum) i sandfuruskog viser ifølge svenske undersøkelser en sterk til-
knytning til gammelskog (Nitare & Högberg 2012, Eilertsen 2013). 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 23. Furugråkjuke (Boletopsis grisea VU). En kontinental sandfuruskogart i Norden, men 
som i Norge også opptrer i mineralrik, grunnlendt furuskog (lågurtfuruskog) i varme fjordsider 
(foto: E. Bendiksen). 
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5.2.3Jordboende kjuker

Også to jordboende kjuker inngår som viktige sandfuruskogsopper; furufåresopp (Albatrellus
subrubescens NT) og furugråkjuke (Boletopsis grisea VU; figur 23). Disse er nærmere omtalt i
kap. 5.1.2.

5.2.4 Musseronger (Tricholoma )

Flere musseronger er spesialister i sandfuruskog: Kransmusserong (Tricholoma matsutake NT;
figur 11) og teglrød kragemusserong (Tricholoma focale, inkl. robustum; figur 24) har klart flest
forekomster i denne skogtypen (tabell 1). Lakrismusserong (T. apium NT) og gulbrun musse-
rong (T. arvernense) har trolig også et tyngdepunkt her, siden denne skogtypen er mindre kart-
lagt enn de andre. Alle disse artene har et klart tyngdepunkt i sandfuruskog ellers i Norden.
Ellers i Europa er disse svært sjeldne, med en fragmentert utbredelse, og er vurdert som truet i
de fleste land. De tre førstnevnte artene er nærmere omhandlet i Brandrud (2013a,b).

Musserongene har for øvrig stor artsrikdom i sandfuruskogen, men en rekke vidt utbredte bar-
skogsarter som muligens kan ha et tyngdepunkt her. Et eksempel er riddermusserong
(Tricholoma equestre), som ofte opptrer i åpen sand langs småveier og i kanter mot sandtak
og liknende. Men denne opptrer også i et bredt spekter av andre furuskogstyper og har pr. i
dag langt flere kjente funn utenfor sandfuruskogene. Ustripet kastanjemusserong (Tricholoma
stans) og brunhvit musserong (Tricholoma sudum) ble også i 2013 funnet en del i sandfuru-
skog og er trolig å regne for sandfuruskogsarter. Imidlertid tilhører disse taksonomiske kom-
plekser, er vanskelige å bestemme og er foreløpig for lite kjent til å kunne vurdere herbariema-
teriale og habitatfordeling.

Figur 24. Teglrød kragemusserong (Tricholoma focale). Denne musserongen er en god indika-
torart for rike, verdifulle sandfuruskoger. Den har et viktig kjerneområde i sandfuruskog i Ø
Norge-Sverige-Finland.Ellers i Europa er den sjelden og truet og foreslått på en europeisk rød-
liste. I Japan er denne også i tilbakegang pga. sterk tilbakegang av furuskogene der. (foto: KH
Brandrud)
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5.3 Regionale trender 
 
Sammenlikner man sandfuruskog på samme kontinentalitets- og næringstrinn ulike steder i 
landet, synes det som de fleste sandfuruskogsoppene kan vokse i alle landets rikere 
lav/mosedominerte sandfuruskoger. En del arter man opprinnelig trodde var sterkt østlige og 
ikke innenfor Norge i det hele tatt, viste seg å være oversett og ikke nødvendigvis en gang ka-
rakterisert ved østlig utbredelse, bl.a. enkelte slørsopper som er funnet nye for Norge siden 
2011 (f.eks. C. anomalellus). Flere av artene har imidlertid en østlig tendens, knyttet nesten 
bare til våre mest kontinentale områder (svakt kontinental seksjon C1, jf. Moen 1998), slike 
som moslørsopp (Cortinarius pinophilus, VU) og kransmusserong (Tricholoma matsutake, NT). 
Preferanse for høy grad av kontinentalitet kan sannsynligvis ofte tilskrives arter som er særlig 
humusskyende, selv om det også kan dreie seg om spesielle klimatiske krav.  
 
I et videre nordisk perspektiv framstår enkelte arter som (sterkt) østlige (absolutt eller kvanti-
tetsmessig) med manglende forekomst i Norge, f.eks. flere storpiggarter (Sarcodon) (Nitare & 
Högberg 2012) og musserongen Tricholoma roseoacerbum (Nitare 2005). Reinlavslørsopp 
(Cortinarius areni-silvae) kan også virke sterkt østlig med kun ett funn i (Ø) Norge og kjerneom-
råder på de store moene i Sverige-Finland. Dette mønsteret brytes imidlertid ved funn i kyst-
sanddyner på Jylland (Brandrud 1998). 
 
Det er også indikasjoner på at det langs en sør-nordgradient er enkelte arter som har krav til 
høyere temperaturer og er begrenset til sørligere områder. Det gjelder blant annet arter innen 
slekta korallsopp (Ramaria), der vi i Norge i sørligere områder har funnet jodkorallsopp (R. 
eosanguinea) og kjempekorallsopp (R. magnipes s.auct.). Furufåresopp (Albatrellus subrube-
scens), rosenfotkremle (Russula roseipes) og den svært sjeldne frygiaslørsopp (Cortinarius 
phrygianus) synes også å være begrenset til sørligere deler av landet. I den andre enden er 
det noen arter som kransmusserong (Tricholoma matsutake) og noen av piggsoppene som har 
et nordlig tyngdepunkt i Norden, med et norsk tyngdepunkt i Pasvik. 
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6 Sammenfatning av verdifulle sandfuruskoger for 
sandfuruskogsopper og øvrig mangfold 

 
Basert på tilgjengelige kartleggingsdata, er det pr. i dag registrert 129 sikre/sannsynlige, verdifulle 
sandfuruskoger i Norge. Av disse er 75 nyregistrert i foreliggende prosjekt, dvs. helt nye eller bety-
delig oppdaterte. Det er registrert flest verdifulle forekomster i Hedmark, med 39 lokaliteter, dernest 
33 lokaliteter i Oppland, 20 i Finnmark og 18 i Buskerud (Vedlegg 1). Fem områder/regioner peker 
seg med dagens kunnskap ut med mange velutviklede, rike sandfuruskoger av stor verdi for bio-
mangfoldet: 

1. Glomma-dalføret med sidedaler i Elverum-Åmot (Hedmark) 
2. Sjodalen og Lesjadalføret i Nordvest-Gudbrandsdalen (Oppland) 
3. Avsetninger langs Randselva-Storelva-Begna på Ringerike, samt sør for Krøderen i Modum 

(Buskerud) 
4. Øvre Anarjohka i Karasjok (Finnmark) 
5. Pasvik i Sør-Varanger (Finnmark) 

 
Elverum peker seg ut som den kommunen som har flest presumptivt verdifulle sandfuruskogslokali-
teter (16 lok. kjent i dag) og de største forekomstene av sandfuruskogsopper (Vedlegg 2). Dernest 
følger Ringerike med 10 lokaliteter, Sør-Varanger (Pasvik) med 9, Vågå med 8 lokaliteter og Lesja 
med 7. Lokalitetene i Vågå-Sel ligger nesten samlet i et begrenset areal i Sjodalen-Murudalen (12 
lokaliteter), og er naturlig å betrakte som en enhet. Flere av disse lokalitetene er basert på få og 
usikre data og bør kartlegges nærmere. 
 
Bortsett fra en del forekomster i Evje og Hornnes (Brandrud m.fl. 2002) og Valle (Brandrud & Often 
2004) i Setesdalen, Aust-Agder, i Kongsvinger-Eidskog i Sør-Hedmark (Klepsland & Reiso 2008, 
Klepsland & Olsen 2008) og i Pasvik, Sør-Varanger, Finnmark (Midteng og Gaarder 2011), er det få 
sandfuruskoger som er kartlagt som naturtypelokaliteter. Dette skyldes at ”sandfuruskog” til nå ikke 
har vært en prioritert naturtype i den kommunale naturtypekartleggingen (jf DN 2007 håndbok 13). 
Lokalitetene i Setesdalen er således rubrisert under ”andre viktige forekomster”, mens de i Kongs-
vinger-Eidskog og i Pasvik står under ”gammel barskog”, utforming ”gammel furuskog”. Det forelig-
ger også en del data om sandfuruskog i lokalitetsbeskrivelser i forbindelse med inventering av 
verneområder, bl.a. fra Nord-Gudbrandsdalen (jf. Hofton 2010, Hofton & Haugan 2010, Hofton 
m.fl. 2008). 
 
 

6.1 Verdifulle sandfuruskoger i Elverum-Åmot 
 
Elverum er omgitt av store arealer av sandfuruskoger av høy verdi for biologisk mangfold (jf. 
Brandrud 2012b). Dette dreier seg i hovedsak om tidligere, nå inaktive flygesandområder helt domi-
nert av finsand (jf. figur 5, 12, 25). Flest funn av rødlistearter og andre sandfuruskogsopper er gjort i 
NØ-kanten av Elverum; i Strandbygda-Løvbergsmo-området, samt sør for Elverum i Heradsbygda, 
men det er også store arealer med verdifulle furumoområder øst og sørøst for byen, i Hornmoen-
Starmoen-Nøtåsmoen-området. De mange svært viktige sandfuruskogslokalitetene har ikke tidlige-
re vært kjent, og flere viser seg nå å berøre planer om nye boligområder omkring Elverum. Kartleg-
gingene av sandfuruskog og sandfuruskogsopper i Elverum 2011-2012 med vekt på pressområder 
er nærmere omhandlet i egne rapporter (Brandrud 2012a,b). 
 
Elverum er antagelig den kommunen som er best kartlagt når det gjelder sandfuruskog og sand-
furuskogsopper. Det gjenstår imidlertid fortsatt en del kartlegging før en har oversikt over alle de 
viktigste arealene, og før grunnlaget for forvaltningsmessige prioriteringer er tilfredsstillende 
(Brandrud 2012b).  
 
Åmot er ikke like godt kartlagt som Elverum, men det ble funnet flere verdifulle områder i 2012, in-
kludert en meget rik lokalitet sør for Deset langs Rena-vassdraget oppstrøms Løpssjøen (figur 12).  
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Sammenfatningsvis peker området langs Rena-Glomma ca. fra Løpssjøen i nord og sør til Herads-
bygda seg ut som et av de aller rikeste sandfuruskogsområdene i Norge og etter alt å dømme det 
aller viktigste når det gjelder velutviklet, tørr sandfuruskog på tidligere flygesand-områder (vind-
avsetninger). Dette området utgjør kjerneområde for et østlig element av sandfuruskogsopper i 
Norge og står i nær tilknytning (via bl.a. Trysilelv-Klarälv-vassdraget) til de større, mer sammen-
hengende sandfuruskogsarealene i Sverige-Finland.  
 
Tatt i betraktning de store arealene med potensielt sopprike, tørre, sterkt lavdominerte sand-
furuskoger i Nord-Østerdalen, er det registrert lite sandfuruskogsopp her, - men det kan skyl-
des liten kartleggingsaktivitet. Det kan derfor tenkes å være flere (svært) viktige sandfuru-
skogsområder for eksempel ved samløp Atna-Glomma i Stor-Elvdal (lite kartlagt), på de store 
breelv-bresjø-avsetningene i Folldal inkludert den meget store, lavdominerte Grimsmoen NR 
(lite kartlagt; figur 2), Tynset med de store løsmasseavsetningene i Ripan NR (lite kartlagt; figur 
4), i sidedaler på vestsisen av hoveddalføret i Alvdal (G. Gaarder, pers. medd), eller langs Try-
silelva (ikke kartlagt). 
 
Sør for Elverum tynnes sandfuruskogselementet markert (se også Brandrud 2012b). Mye av 
finsandarealene langs Glomma er dyrket opp, og de få mer velutviklede sandfuruskogene som 
finnes intakte, har få sandfuruskogsarter. Enkelte rikere lokaliteter er registrert sør for Kirke-
nær, ved Kongsvinger og i Rotnedalen nær svenskegrensa (Vedlegg 1). 
 

 
Figur 25. Sandfuruskog sørøst for Løpssjøen, Åmot kommune i Hedmark. Det er store arealer 
med verdifull sandfuruskog i området Løpssjøen-Julussdalen. (foto: TE Brandrud)  
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6.2 Verdifulle sandfuruskoger i Nordvest-Gudbrandsdalen 
 
Det finnes store arealer med velutviklete, tørre, lav/mosedominerte sand/grus-furuskoger i 
Sjodalen-Murudalen (Vågå-Sel) og Lesjadalføret (Lesja-Dovre). Verdiene knyttet til disse sand-
furuskogene har vært lite kartlagt tidligere, men har vært prioritert i kartleggingen i 2012-2013, 
slik at status nå er rimelig god dekning i Lesja, noe mer spredt dekning i Sjodalen-Murudalen.  
 
Disse områdene i Nordvest-Gudbrandsdalen utmerker seg med relativt rike sedimenter og 
dermed stedvis rike, lav/mosedominerte sandfuruskoger med flere kravfulle(-kalkkrevende) 
sandfuruskogsarter enn Elverum-Åmot-området. Både i Vågå-Sel (2012) og i Lesja (2013) ble 
det funnet en rekke sjeldne og rødlistede sandfuruskogsopper, og området vurderes som et av 
klart viktigste med hensyn til sandfuruskog og sandfuruskogsopper (jf. kap. 4.2). Her støtter vi 
oss også til noe kartlegging utført i 2007 i forbindelse med et soppkurs (gasteromycet-kurs, jf. 
Jordal m.fl. 2007), bekkekløftkartlegging i Sjoas elvegjel og Veogjelet (Hofton m.fl. 2008, Hof-
ton & Haugan 2010), samt registreringer av Breili (2012).  
 
Løsmasseavsetningene i Sjodalen-Murudalen og Lesjadalføret har rike forekomster knyttet til 
eskere og terrasseskråninger, dessuten en del forekomster av finkornet, grå brekvabb som er 
avsatt i bredemte innsjøer. Særlig der det kommer ut grunnvannsig, er vegetasjonen rikere og 
går stedvis over i urterik lågurtfuruskog. Ofte er de finkornete bresjøsedimentene noe ravinerte, 
med gradienter fra lavdominerte, tørre rygger ned til beitepregete friske lågurt-høystaude-sig. 
Slike urterike sandfuruskoger er svært sjelden i nordisk-europeisk sammenheng (jf. Bjørndalen 
& Brandrud 1989). Her kommer det inn noen mer kravfulle sopparter, som typisk opptrer dels i 
sandfuruskog og dels i kalkfuruskog. Eksempler på slike arter kan være slimsneglehatt (Lima-
cella illinita VU), gullslørsopp (Cortinarius aureofulvus NT) og rosenfotkremle (Russula rosei-
pes, NT) (jf. Vedlegg 3). Disse lokalitetene ser også ut til å utgjøre et kjerneområde for den 
svært sjeldne, østlige sandfuruskogsarten frygiaslørsopp (Cortinarius phrygianus, EN; figur 
22). Sistnevnte ble i kartleggingen bare funnet i Sjodalen, mens en annen sjeldenhet, moslør-
sopp (Cortinarius pinophilus, VU) bare ble funnet i Lesja, ikke i Sjodalen (figur 21).  
 
Det finnes også en del sandfuruskog nede i selve Gudbrandsdalen, men her er utformingene 
gjennomgående mer lyng/mosedominert, og virker ikke så rike på sandfuruskogsarter (jf. Ved-
legg 1). Disse er lite soppkartlagt (se kap. 4.2). En del sandfuruskog ligger i tilknytning til kultur-
landskapet, bl.a. i Dovre, i hovedsak sterkt kulturpåvirkede gjengroingstadier, også kanskje i 
tilknytning åpne sandområder/utrasingsområder (jf. Ødegaard & Erikstad 2014). I forbindelse 
med bekkekløftkartlegginger er det registrert noen brattlendte områder med rikere finsand/silt 
(brekvabb). Disse er delvis gran-eller ospedominert, eller åpne (jf. de kjente Kvitskriuprestin i 
Sel), men også arealer med sandfuruskog/lågurtfuruskogspreg forekommer (se Reiso og 
Brandrud 2008, fra Auglas bekkekløft). 
 
Ottadalen har litt arealer med sandfuruskog i nedre deler (Malm-Otta, lite undersøkt), bl.a. fore-
kommer enkeltfunn av arter som skyggebrunpigg (Hydnellum gracilipes VU), besk storpigg 
(Sarcodon scabrosus VU) og svovelslørsopp (Cortinarius sulfurinus) fra løsmasserike lisider 
under Tolstadskriu (se Larsen & Gaarder 2009). Lengre opp, i Vågå og Lom er det lite furuskog 
på løsmasser, men oppe i Skjåk kommer dette elementet inn igjen (G. Gaarder, pers. medd.). 
Her er bl.a. gjort enkeltfunn av lurvesøtpigg (Bankera fuligineoalba) som indikerer forekomst av 
verdifulle lokaliteter. Disse områdene bør undersøkes nærmere. 
 
 

6.3 Verdifulle sandfuruskoger i Ringerike-Hole-Modum 
 
På Ringerike er det registrert flere verdifulle sandmoer langs Randselva-Storelva, først og 
fremst Eggemoen nord for Hønefoss (jfr. Michelsen 2010), samt sør for Hønefoss, med Prest-
moen på vestsiden (nord for Juveren-Synneren) og Hvervenmoen og Helgelandsmoen-
Mosmoen på østsiden av elva (tabell 1). Sistnevnte ligger i Hole kommune, de andre i Ringeri-
ke. Kilemoen og Hensmoen langs Begna mot Ådalen/Hallingby har de tørreste og mest lavrike 
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utformingene og ble prioritert i kartleggingen i 2013 (se kap. 4.3). Disse moene kan antakelig-
vis betegnes som middels godt kartlagt. Det har gjennom mange år vært mye soppekskursjo-
ner og kartleggingsvirksomhet på Ringerike, men denne virksomheten har i hovedsak foregått 
på kalkryggene øst for moene, og det er mest de seineste årene at det er gjort funn av de 
sjeldneste sandfuruskogsartene. Eggemoen er kartlagt bl.a. under Sopptreff Hønefoss 2002, 
og Eggemoen, Prestmoen og Kilemoen er kartlagt av Terje Spolén Nilsen m.fl.  hhv. 2010, 
2009 og 1997/2008.   
 
Alle de nevnte moene er karakterisert ved mer eller mindre kalkpåvirkning, delvis gjennom noe 
rikere sedimenter, og stedvis gjennom påvirkning av kalkrikt grunnvann. Det sistnevnte er sær-
lig påtagelig i brattskråningene omkring Eggemoen, der grunnvann presses fram over leirsedi-
menter, og en får en stedvis svært rik lågurtfuruskog. Av kravfulle arter som er funnet på Ring-
eriksmoene, kan nevnes gullslørsopp (Cortinarius aureofulvus, NT), slimsneglehatt (Limacella 
illinita, VU), blåfotstorpigg (Sarcodon glaucopus coll., VU), lakrismusserong (Tricholoma apium, 
NT), samt svartgubbe (Sarcosoma globosum, CR), sistnevnte riktignok i granskog nærmere 
flomnivå mot elva. Artsinventaret minner generelt mer om det som er registrert i Nordvest-
Gudbrandsdalen enn det i Åmot-Elverum-området. Unntaket fra dette mønsteret er de lavdom-
inerte Kilemoen-Hensmoen som har færre (kalk)krevende arter og større likheter med moene i 
Åmot-Elverum-området, bl.a. med mange sandfuruskogslørsopper.  
 
Furumoene på Ringerike utmerker seg også ved flere forekomster av den truete karplanten 
bittergrønn (Chimaphila umbellata EN), som har et av sine viktigere og mer livskraftige habita-
ter her (Bratli og Stabbetorp 2014). 
 
På Kløftefoss-Slettmoen sør for Krøderen i Modum kommune er det også registrert mange ha-
bitatspesifikke sandfuruskogsopper, herunder 5 rødlistearter, kartlagt under slørsoppkurs i 
2001 (jf. tabell 1). Dette området minner mye om Kilemoen-Hensmoen, med store arealer av 
lavdominert, velutviklet sandfuruskog, men med noe mindre av den kalkeffekten man ser i 
mange av moene på Ringerike. For øvrig er ikke Kløftefoss-områdene kvalitativt vesensfor-
skjellig fra flere furumo-områder oppover i Hallingdalen, eller i nabodalførene Ådalen og Nu-
medalen. Kunnskapen om disse er under middels, og moene her bør kartlegges nærmere. Den 
vestre delen av Slettmoen ble vurdert for vern i forbindelse med utvidet verneplan for barskog 
(Bendiksen & Svalastog 1999) som del av lokalitet Ramfoss. Hensikten var å kunne få sikret 
vern av en typisk furumo på tjukke løsmasser og dekke opp behovet for et manglende typeom-
råde. Denne delen av området ble imidlertid ikke tatt med i Ramfoss naturreservat. 
 
 

6.4 Verdifulle sandfuruskoger i Finnmark 
 
De verdifulle sandfuruskogene i Finnmark er først og fremst knyttet til de mest kontinentale om-
rådene i Karasjok-Anarjohja og Pasvik. Langs Øvre Anarjohka og midtre/øvre del av Pasvikda-
len er det store, sammenhengende arealer med lav/lyng-dominert sand/grusfuruskog med tynn 
humus og meget velutviklet funga av sandfuruskogsopper. Etter soppregistreringene i 2013 
utført av oss (EB) i Karasjok-Anarjohka og av R. Midteng, G. Gaarder og T. H. Hofton i Pasvik 
(Midteng m.fl. 2014 in prep.) framtrer disse arealene som et kjerneområde for en rekke nasjo-
nalt sjeldne sandfuruskogsarter som furugråkjuke (Boletopsis grisea, VU), moslørsopp (Cor-
tinarius pinophilus, VU), skyggebrunpigg (Hydnellum gracilipes, VU), huldresølvpigg (Phel-
lodon secretus, EN) og kransmusserong (Tricholoma matsutake, NT). Mange sandfuruskog-
slørsopper ble funnet mest i Karasjok-området (Vedlegg 4), mens mange av de harde pigg-
soppene og gråkjuka ble registrert mest i Pasvik (se Vedlegg 1). I begge tilfeller står disse kon-
tinentale områdene i god kontakt med kjerneområder for de nevnte sandfuruskogsartene i 
Nord-Finland. Det er bemerkelsesverdig at det var funnet svært få sandfuruskogsarter i Finn-
mark før 2013 (med unntak av noen Pasvik-funn i Midteng & Gaarder 2011). De mange funn 
på relativt få lokaliteter i 2013 indikerer at det er behov for ytterligere kartlegging i de kontinen-
tale furuskogsområdene her. Også de kontinentale områdene i indre Troms bør nærmere kart-
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legges. Fragmenter av gammelskogsutforminger av sandfuruskog er observert i Dividalen og 
Reisadalen (J. Klepsland, pers. medd.). 
Den rike sandfuruskogsfungaen i kontinentale områder i Finnmark har trolig en nær sammen-
heng med de tynne humuslagene i disse skogene. Den tynne humusen skyldes trolig både (i) 
langsom humusoppbygging på grunn av tørre forhold, (ii) at humusen har vært holdt nede pga. 
hyppige skogbranner, og (iii) at forstyrrelsesfaktorer som reinbeite også bidrar til å motvirke 
humusoppbygging. I tillegg står disse skogene i kontakt med store glasifluviale sandfuruskoger 
langs de store elvene både i Nord-Sverige og Nord-Finland.  
 
Et spesielt forhold som preger skogene særlig i Pasvik, er den lave påvirkningsgraden av sko-
gen. I Pasvik er det relativt store arealer med urskogsnær sandfuruskog, noen steder også rein 
urskog (Midteng m.fl. 2014 in prep.) (se kap. 6.6). Disse arealene ligger et stykke unna Pasvik-
elva og har vært bemerkelsesverdig lite kjent fram til nå. Mange av de ovennevnte sandfuru-
skogsartene med et tyngdepunkt i Pasvik er gammelskogsarter, som her kan være begunstiget 
av lang rot-kontinuitet (mykorrhizasopper, avhengig av samliv med røtter), samtidig som en del 
av disse (som har dype rotsystem) trolig tåler skogbrann bedre enn andre arter og kan beguns-
tiges av hyppige brannsykler. I tillegg har disse urskogene en usedvanlig vedsopp-funga, med 
en rekke truete arter knyttet til harde, svært gamle furugadder og “gadd-læger” (se Vedlegg 1).   
 
 
6.5 Andre, viktige sandfuruskogsområder 
 
Romerike er et annet område i Sør-Norge med store breelvavsetninger, inkludert sandfluktom-
råder og større, sammenhengende arealer med sandfuruskog. Høy soppkartleggingsaktivitet til 
tross er det imidlertid funnet lite av de mer habitat-spesifikke/rødlistede sandfuruskogsartene 
her (dog noen ikke-verifiserte funn fra soppkurs). Dette kan skyldes at moene her er noe mer 
humusrike, med mer lyng/mose enn moene for eksempel ved Elverum. Men en mer systema-
tisk, målrettet kartlegging vil sannsynligvis kunne gi noen flere funn også her. Bl.a. inkluderer 
moene på Romerike også nivåer med påvirkning av kalkrikt grunnvann, særlig rundt Hersjøen 
og Trantjern, arealer som er lite undersøkt. En kartlegging på Sessvollmoen nord i 2012 gav 
flere nye sandfuruskogsarter for området, bl.a. funn av slørsoppen Cortinarius violilamellatus 
som er ny for Norge, samt ny sørvestgrense for Cortinarius bayeri. Sistnevnte og kanskje 
førstnevnte er i hovedsak knyttet til kanter av stier og småveier i sandfuruskog. Dette ”veikant-
elementet” i sandfuruskog ser ut til å være godt utviklet i Sessvollmoen-området, der det fore-
kommer rikelig av småveier og erosjonspor som følge av militær aktivitet. 
 
Det er registrert lite sandfuruskog i Telemark, men Midtstrondbekken naturreservat i Tinn og 
enkelte tilliggende områder peker seg ut med (kalk)rike, brattlendte, sørvendte sand/silt-
sedimenter, mange kravfulle sandfuruskogsarter og store likheter med enkelte områder i Nor-
vest-Gudbrandsdalen. Midtstrondbekken har også stedvis en del gammelskogspreg, med en 
del dødved og flere vedboende rødlistearter. Et slikt gammelskogspreg i sandfuruskog er yt-
terst sjelden (se kap. 6.5). Det finnes også enkelte andre, rike skråninger med finsand og låg-
urtfuruskog i Tinn, særlig områder på nordøstsiden av Tinnsjøen (S. Reiso, pers. medd.), men 
disse er ikke kartlagt for jordboende sopp. Flere områder i Midt-Telemark med løsmasseavset-
ninger kan huse enkelte sandfuruskoger, men er foreløpig ikke kartlagt. Dette gjelder bl.a. fu-
rumoer mellom Lunde og Flåbygd i Nome (inkl. Storemo), samt langs Heddøla mellom Notod-
den og Sauland (bl.a. Ålamoen) (R. Solvang, pers. medd.). Trolig er imidlertid disse moene for 
oseaniske, med for tykk humus og for sterk lyngdominans. 
 
På Søndre Sandøy, Hvaler i Østfold er det registrert kravfulle sandfuruskogsarter i tilknytning til 
strandnær furu(-gran)dominert kantskog på skjellsand (tabell 1). Her er det også registrert fo-
rekomster av den truete karplanten bittergrønn (Chimaphila umbellata EN). På den nærliggen-
de Kirkøya er det ytterligere forekomster av bittergrønn i furuskog på skjellsand, men ikke funn 
av sandfuruskogsopper. Dette området bør kartlegges nærmere. 
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I Aust-Agder er det sandfuruskoger først og fremst i Setesdalen. Her er det naturtypekartlagt 
esker-dødisgroplandskap i Dåsvassdalen, Evje og Hornnes kommune, samt enkelte furumo-
områder i Valle. Disse har høy verdi også som kvartærgeologiske forekomster (flere verdisatt 
til A-områder; se Vedlegg 1), men når det gjelder sandfuruskogsopper, havner disse et hakk 
lavere enn områdene i Østerdalen, Gudbrandsdalen og på Ringerike. Elementet av sandfuru-
skogsarter ser ut til å tynnes ut vestover, og i Setesdalen er kun et mindre antall av de mer ha-
bitatspesifikke sandfuruskogsartene funnet. Dette kan skyldes biogeografiske mønstre styrt av 
spredningshistorie, eller at disse artene har visse krav til kontinentalt klima, men det skyldes 
nok også at at sandfuruskogene generelt blir for humusrike og lyngdominerte ettersom en 
kommer lenger vestover. I Åmli, Gangsei ved samløp av Gjøva og Nidelva, er det også store 
furumoer. Disse har en relativt frisk, sterkt blåbærlyngdominert vegetasjon pga. oseanisk klima 
og kort avstand til grunnvannsspeil. De er stedvis soppkartlagt, uten å finne noen sandfuru-
skogsopper (pers. obs.).   
 
På Vestlandet er det lite sandavsetninger og lite sandfuruskog, men med enkelte forekomster 
av brattlendt og noe rikere, mosedominert sandfuruskog. En rik, brattlendt forekomst ved 
Vassbygdvatnet i Aurland er undersøkt (se kap. 4.5). Andre forekomster i indre fjordstrøk, for 
eksempel i Eidfjord i Hardanger, Lærdal i Sogn og Fjordane og i Eikesdalen i Møre og Roms-
dal, burde også huse rikere, tørr sandfuruskog og ha et potensial for sandfuruskogsarter og 
bør undersøkes nærmere. 
 
 
6.6 Områder med gammelskogspreg/naturskogspreg 
 
Denne undersøkelsen har ikke hatt hovedfokus på gammelskog/naturskogskvaliteter knyttet til 
sandfuruskogene. Fokus har vært på de spesielle habitat-kvalitetene (spesielle sandsubstrat, 
tynn humus, osv.) som gir grunnlag for forekomst av spesialiserte sandfuruskogsarter. De fles-
te av de velutviklede, tørre, lavdominerte sandfuruskogene som huser sjeldne/spesielle sand-
furuskogsarter har gjerne gjennom lang tid vært betydelig kulturpåvirket, gjerne med en del kjø-
respor, og med betydelig hogstpåvirkning. Skogen er ofte relativt ensaldret og ensjiktet (“søy-
lehall-furuskoger”). Samtidig kan gjensetting av frøtrær ha bidratt til rotkontinuitet i perioder 
med omfattende hogst, noe som kan være vesentlig for overlevelse av mange sandfuruskog-
sopper som har mykorrhiza (sopprot) med fururøtter (jf. Risberg m.fl. 2004). 
 
I kontrast til den ofte hardt hogstpåvirkede “søylehallskogen” på moene i lavlandet i Sør-Norge, 
står enkelte områder med gammelskog-naturskog, særlig i Pasvik, Sør-Varanger og langs 
Anarjohka, Karasjok, i Finnmark (figur 26), men også enkelte forekomster i Nordvest-
Gudbrandsdalen. Gammelskogspreg med en del dødved forekommer også f.eks. i nordenden 
av Tinnsjøen i Tinn kommune i Telemark (se Vedlegg 1). Gammelskogen huser en del spesiel-
le vedboende arter, inkludert flere truete sopparter bl.a. arter knyttet til gamle, harde tørrgadder 
og “gaddlæger” av furu, slike som kelokjuke (Dicomitus squalens, CR), taigahvitkjuke (Antrodia 
infirma, EN) og urskogshvitkjuke (Antrodia primaeva, EN). Disse artene har særlig store fore-
komster i gammel sandfuruskog i Pasvik, som trolig utgjør de mest urskogspregete sandfuru-
skogene vi kjenner til i Norge (jf. Midteng & Gaarder 2011, Midteng m.fl. 2014 in prep). Disse 
artene synes særlig å opptre i tørre, kontinentale furuskoger, men neppe spesielt i sandfuru-
skog. De lite/ikke påvirkede sandfuruskogene i Pasvik har forøvrig stedvis betydelige spor av 
skogbrann. En høy (og vedvarende) skogbrannfrekvens, kombinert med reinbeite gir åpen ve-
getasjon og lite humus, og kan være vesentlig for forekomsten av mange av de kravfulle, hu-
musskyende sandfuruskogsartene her. 
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Figur 26. Dødvedrik gammelskog av sandfuruskog langs Anarjohka, Karasjok i Finnmark (foto: 
R. Midteng). 
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Vedlegg 1 
 
Oversikt over kjente lokaliteter med sandfuruskog som vurderes som verdifulle for biomangfold. Ba-
sert på gjennomgang av sandfuruskogsarter i Norsk Soppdatabase (NSD 2013) samt fra egen kart-
legging 2012-2013. Videre er inkludert data fra Naturtypekartlegging/verneomr.-registrering der 
sandfuruskog har vært kartlagt. ny = ny registrering 2012-2013 (75 lok.; enkelte av disse kan også 
ha noe data fra tidligere). Verdisetting er ofte helt usikker, preliminær og basert på tilgjengelige arts-
funn (A-verdi uthevet). Artsfunn der ikke annet er angitt = jordboende sopp. NB: Nøkkelbiotop. 
 

Lokalitet/område Sta 
tus 

Beskrivelse Verdi BM Artsfunn 

Hedmark (39 lok.):     

Engerdal:     

(Gråsnesvollen-) Krok-
åtsjøen v/Femunden  

NB Lavdominert, delv. ravinert, 
delvis gammelskog 

B vedboende: Antrodia albobrunnea (NT), Chaetoderma luna (NT;), 
Odonticium romellii (NT). Ulvelav Letharia vulpina (VU), 

Tolga:     

Håmmålmoen (Hanssen 
m.fl. 2012) 

NB lavdominert mo B/C Bankera fuligineoalba (NT), Tricholoma matsutake (NT) 

Eidsforsen NB Lavdominert mo B/C Tricholoma matsutake (NT) 

Folldal:     

Dalholen (Fjellsyn 
camp/Dalholen krk. 

(ny) Høyereliggende, rik sand-
furuskog 

B/C Ramaria botrytis agg.(NT), Hygrophorus gliocyclus (NT). krevende 
karplanter (blåklokke, setermjelt, sveve sp., gulaks, øyentrøst, 
bakkesøte, småsøte) 

Borkhus SV ny Høyereliggende, rik sand-
furuskog  

B/C Ramaria magnipes s. Nit., Cortinarius suberi 

Bøljarhaugen V for Foll-
dal Verk 

ny Høyereliggende, lavdomi-
nert sandfuruskog 

B Cortinarius clarobrunneus, C. glandicolor, C. lux-nymphae, 
Ramaria eosanguinea, Tricholoma focale 

Grimsmoen NR Ny/NR Mg. stor, lavdominert mo; 
aktiv flygesand mot Folla 

B (funga nesten ikke kartlagt 

Tynset(-Engerdal):     

Ripan NR (Slettmoen-
Aunmoen) 

Ny/NR Mg. stor, lavdominert, ku-
pert mo 

B Lyophyllum cf. shimeji (funga nesten ikke kartlagt) 

Rendalen:     

Sløkravadet (V-siden av 
Sølna, S for Vesle Sølen-
sjøen 

NB Lav/lyngdominert sandmo; 
eldre skog 

B Ulvelav Letharia vulpina (VU) 

Labbstua (Hanestad N)  ny Bratt sandfuruskog på bre-
elvsedimenter 

B? Cortinarius clarobrunneus, C. leucophanes, C. paragaudis coll. 

Stor-Elvdal:     

Atnosen S  Større omr. m/lavdom. mo B? Tricholoma matsutake (NT), Lyophyllum cf.shimeji 

Hovdmoen ny Stor lavdom. mo; få artsfunn C? Cortinarius coleoptera,  

Åmot:     

Deset S-Rød, (Persvika 
Ø)  

ny Lavdominert, rikere ter-
rasseskråning+flate 

A Albatrellus subrubescens (NT), Cortinarius bayeri, C. carabus, 
C. pinophilus (VU), Inocybe sambucina, Ramaria eosanguinea, 
Tricholoma focale 

Deset NR ny Esker-dødisgrop-landsk.; 
lavdominert 

B Cortinarius bayeri, C. coleoptera, C. odhinnii, C. pinigaudis 

Løpssjøen SØ ny Lavdominert, mo B Cortinarius pinophilus (VU) 

Julussdalen (Haugeda-
len) 

ny Lavdominert, mo B Cortinarius pinophilus (VU) 

Løa, N for S. Løset 
(Hofton 2008) 

NB Velutviklet gammel sand-
furuskog m/ potensial for 
rik, jordboende funga 

A  Ikke undersøkt 

Elverum (Brandrud 
2012b): 

    

Strandbygda, Lem-
bakken 

ny Rik-middels rik lavdom. 
sandfuruskog (flygesand) 

A Bankera fuligineoalba (NT), Cortinarius pinophilus (VU), Hyd-
nellum caeruleum, Lepista subconnexa (DD), Ramaria eosan-
guinea, Russula roseipes (NT), Sarcodon glaucopus (VU), 
Tricholoma apium (NT), T. matsutake (NT), T. focale 

Strandbygda V ny Middels rik, lavdom. sand-
furuskog (flygesand?) 

A/B? Cortinarius clarobrunneus, C. coleoptera, C. neofurvolaesus, 
Hydnellum caeruleum 

Løvbergsmoen ny Rik-middels rik lavdom. 
sandfuruskog (flygesand) 

A Boletopsis grisea (VU), Cortinarius pinophilus (VU), Hydnel-
lum caeruleum, H. mirabile (VU), Sarcodon glaucopus (VU), 
Tricholoma apium (NT), T. matsutake (NT), T. focale 

Hornmoen ny Middels rik lavdom. sand-
furuskog (flygesand?) 

A Cortinarius pinophilus (VU), Clitopilus paxilloides (VU) 
Sarcodon glaucopus (VU), Tricholoma apium (NT), T. 
matsutake (NT), T. focale 

Hornmoen v/ gjenvinning ny Middels rik lavdom, sand-
furuskog (flygesand) mindre 
areal 

B Cortinarius clarobrunneus, C. coleoptera, C. pinigaudis 
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Lokalitet/område Sta
tus

Beskrivelse Verdi BM Artsfunn

Starmoen NR (inkl. Area-
ler S for NR)

ny Brannfelt; yngre, lavdom.
skog (flygesand)

B(/A?) Cortinarius anomalellus, C. bayeri, C. pinigaudis, C. pinophilus
(VU; rett S for NR), Inocybe sambucina; Tricholoma apium (NT, i
brann-refugie),

Nøtåsmoen ny Middels rik lavdom. Sand-
furuskog (flygesand)

A/B? Cortinarius coleoptera, C. pinophilus (VU), Tricholoma
matsutake (NT)

Melåsmoen Lavdom. sandfuruskog,
middels rik?

B Tricholoma matsutake (NT), T. focale

Heradsbygda v/ skista-
dion

ny Rik, lavdom. Sandfuru-
skog (flygesand)

A Albatrellus subrubescens (NT), Boletopsis grisea (VU), Corti-
narius pinophilus (VU), Hydnellum caeruleum, Ramari a
eosanguinea, Sarcodon glaucopus (VU), Tricholoma apium
(NT), T. matsutake (NT), T. focale

Heradsbygda v/ Åtjen-
net-Høversdalsgutua

ny Rik, lavdominert sandfu-
ruskog (flygesand)

A Albatrellus subrubescens (NT), Cortinarius pinoph ilus (VU),
Hydnellum caeruleum, Phellodon niger (NT), Ramaria
eosanguinea, Sarcodon glaucopus (VU), Tricholoma apium
(NT), T. matsutake (NT)

Heradsbygda v/ Solberg ny Mindre, fragmenterte sand-
furuskogsarealer

B Cortinarius coleoptera, C. fusisporus, Ramaria eosanguinea

Grindalsmoen Lavdominert mo B? Sarcodon scabrosus (VU), S. squamosus

Terningmoen S ny Lavdominert mo B/C? Ramaria eosanguinea

Skybakkgrenda ny Litt kupert lav/mosedom. mo B/C Cortinarius coleoptera, C. leucophanes, C. pinigaudis.

Bronkåi Lavdominert, inkl. bratte
skråninger

B/C Cortinarius herpeticus

Skjefstadfoss ny Lavdominert, noe kupert B/C

Grue:

Kirkenær S ny Lavdominert furumo B? Cortinarius clarobrunneus, C. coleoptera, Inocybe sambucina

Rotnedalen (EB, pers.
obs.)

NR Lavdominert; eskerrygg B? Cortinarius coleoptera, Sarcodon squamosus

Kongsvinger:

Liermoen S (Lierfløyta)
(Klepsland & Reiso 2008)

NB Lavdominert mo (delvis
hogd)

B Phellodon niger (NT), Sarcodon glaucopus (VU), Lyophyllum cf.
shimeji

Bjørkeli V-Gropa V NB Delvis lavdominert mo m/
eldre furuskog

B-C Alectoria sarmentosa (gubbeskjegg, NT)

Eidskog:

Korskjølen N (Klepsland
& Olsen 2008)

Sandfuruskog, fleraldret C Diphasiastrum complanatum (skogjamne). Potensial for interes-
sante ektomykorrhizasopp

Magnor V (Klepsland &
Olsen 2008)

Lav/mosedominert mo B Monotropa hypopitys (vaniljerot). Potensial for interessante ektom-
ykorrhizasopp

Oppland (33 lok.):

Lesja:

Dambrue (Lesjaskogs-
vatnet, V-ende

ny Lav/lyngdominert, flatlendt
mo(litt rikere nær vann-nivå)

C Bankera fuligineoalba (NT), Cortinarius clarobrunneus, C.
infractus, Tricholoma focale

Lesjaskogsvatnet midtre
(Tandsæterv.)

ny Lavdominert, kupert land-
skap

B Cortinarius pinophilus (VU), C. pinigaudis, C. coleoptera, Albatrel-
lus subrubescens (NT), Bankera fuligineoalba (NT), B. violascens
(NT), Russula violeipes (NT), Ramaria eosanguinea, Tricholoma
focale

Lesjaverk ny Lavdominert, ku-
pert/eskerrygger (middels
rike)

A Boletopsis grisea (VU), Sarcodon scabrosus coll (VU),
Albatrellus subrubescens (NT), Bankera violascens (NT),
Tricholoma focale

Lesjaverk krk-gml
Kongeveg

ny Lavdominerte rygger;
ravinert, rik beiteskog på
brekvabb. Noe læger.
Rikmyr.

A 11 jordboende RL-arter, bl.a. Phellodon secretus (EN), Hydnel-
lum gracilipes (VU), Cortinarius pinophilus (VU), Bankera
fuligineoalba (NT), V. violascens (NT), Entoloma jubatum (NT),
Ramaria botrytis (NT), samt vedboende Anomoporia
kamtschatica (VU), Sistotrema alboluteus (NT)

Lågen v/ Breidbekken-
Geitryggen

ny Lavdominerte rygger; rik
beiteskog på brekvabb,
bratt erosjonsskråning

A 8 RL-arter, bl.a. Cortinarius pinophilus (VU), Albatrellus
subrubescens (NT), Bankera violascens (NT), Entolom a juba-
tum (NT), samt Cortinarius violilamellatus, Lyophyl lum aff.
leucophaeatum

Leirmo-Røkstjønna ny Lavdominerte rygger; rik
ravinert beiteskog

B/C Albatrellus subrubescens (NT), Bankera violascens (NT), Russula
roseipes (NT), Cortinarius pinigaudis

Lora ny Lavdominerte eskere,
skrå-ninger flater, (lok.
kan ev. deles I 2 lok. m/
A+B verdi

A/B 6 RL-arter; Cortinarius pinophilus (VU), Albatr ellus
subrubescens (NT), Bankera violascens (NT), Cortina rius
aureofulvus (NT), Ramaria botrytis (NT), Russula roseipes (NT)

Dovre:

Joramo v/ travbanen ny Stor, lavdominert sand-
furusk., inkl. rikere bratt-
skråning mot elvekløft

B Albatrellus subrubescens (NT), Bankera fuligineoalba (NT), Russu-
la roseipes (NT), Cortinarius bayeri, C. pinigaudis

Øvre Fallfossen-
Fosshaugan (nær kom-
munegr. Folldal)

ny Høyereliggende, lavdomi-
nert sandfuruskog, inkl.
rikere sørskråning

B/C Lite kartlagt

Dovre N v/ Rotvold ny Bratt, rik, mosedom. S/V-
skråning (tidl. beiteskog)

B Stedvis urterikt; rundskolm, vikke-arter, tiriltunge, gjeldkarve, klø-
ver, ryllik, vanlig følblom, Funga ikke kartlagt
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Lokalitet/område Sta 
tus 

Beskrivelse Verdi BM Artsfunn 

Bjørkhol camping 6km S 
Dombås 

 Kun artsfunn, 
lav/mosedominert 

B? Bankera fuligineoalba (NT), Tricholoma matsutake (NT), T. focale. 

Dovreskogen v/ Haugen 
camping 

 Svakt rikere, mosedominert 
sandfuruskog 

B/C Svakt urte/grasinnslag (markjordbær og skogsveve, tiriltunge i 
veikanten; funga ikke kartlagt. 

Vågå:     

Randsverk Ø ny Eskerrygg m/kalkrike sig 
ved foten. Lavdominert 

A Albatrellus subrubescens (NT), Cortinarius phrygianus (EN), 
C. pinigaudis,  Limacella illinita (VU), Ramaria eosanguinea, 
Russula roseipes (NT) 

Randsverk S  Kun artsfunn. Lavdominert 
mo 

B? Albatrellus subrubescens (NT) 

Veogjelet (Hofton & 
Haugan 2010) 

NB Lavdom. rik/middels rik 
sandfurusk. i sørskråning 
og rygg langs gjelet ; 
urskogsnær skog md mye 
dødved 

A Albatrellus subrubescens (NT), Hydnellum gracilipes (VU), 
Phellodon secretus (EN), Sarcodon leucopus (NT), S. sca-
brosus (VU); Antrodia infirma (EN; + flere RL-vedb.sopp); 
furusotbeger Cyphelium pinicola (VU)  

Veomoan (Breili 2012)  Lavdom., rik/middels rik 
sandfuruskog (furumo) 

B? Albatrellus subrubescens (NT)(mange funn), Bankera fuligineoalba 
(NT), Hydnellum caeruleum, Hygrophorus karstenii, Ramaria 
eosanguinea, (flere rødlistede lav på gammel/død furu) 

Hindsæter  Kun artsfunn. Lavdominert 
mo. 

B/C? Albatrellus subrubescens (NT) 

Hovdamoan Delv. NB Kun artsfunn. Lavdominert 
mo,  

B Albatrellus subrubescens (NT), Bankera violascens (NT), Lyophyl-
lum eustygium (EN), Ramaria cf. eosanguinea  

Riddarspranget V (Hof-
ton 2010, Breili 2012) 

NB Lav/lyngdominert rik til 
middels rik sandfuruskog; 
rygg/terrasse og bratt 
skråning 

A Albatrellus subrubescens (NT), Hydnellum gracilipes (VU), 
Phellodon secretus (EN), Ramaria cf. eosanguinea, Cortinarius 
neofurvolaesus, C. pinigaudis, Tricholoma focale 

Blæsterhaugen v/ Le-
monsjøen (Breili 2012) 

 Små partier m/ sandfuru-
skog (ellers grovere more-
ne) 

C Tricholoma focale, Ramaria cf. eosanguinea, Hygrophorus 
karstenii 

Sel:     

Leirflaten-Stormyr S ny Småkupert (ravinert) med 
kalkrike sig. Lavdominert. 

A Albatrellus subrubescens (NT), Cortinarius aureofulvus (NT), 
C. neofurvolaesus, C. pinigaudis, Hygrocybe lacmus (NT), 
Ramaria eosanguinea, R. neoformosa, Russula roseipes (NT), 
Tricholoma focale  

Brurusti v/ Muru dalen 
(bru over Sjoa) 

ny Lavdominert, S-vendt 
skråning (mot elvedal), 
middels rik 

A Cortinarius phrygianus (EN),Cortinarius clarobrunneus, 
Ramaria eosanguinea 

Murudalen; Meringsdals-
vatnet NV (Breili 2012) 

ny Lavdominert, middels, stor 
rik furumo 

B? Albatrellus subrubescens NT (spredt), Ramaria cf. eosanguinea, 
Gyromitra ambigua. Spredt med mogop (Pulsatilla vernalis NT) 

Sjoas elvekløft; Steine 
S 

NB Bratt S-skråning på bre 
kvabb, lågurtfuruskog 
(bekkekløft-registreringer) 

A Sarcodon scabrosus (VU) 

Sel krk NØ (Selsverk) ny Svakt rikere, mosedom. 
sandfurusk., ravinerte skrå-
ninger 

B/C Litt urteinnslag (markjordbær, skogsvever). Ramaria eosanguinea, 
Rususla turci (funga lite kartlagt) 

Nord-Fron:     

Flekkmoen, Skåbu  Kun artsfunn (trolig 
mosedominert) 

B/C? Hydnellum caeruleum. Tricholoma focale 

Sør-Fron:     

Tåkastad NØ (Augla) NB Bratt S-skråning på bre 
kvabb, lågurtfuruskog 
(bekkekløft-registreringer) 

A Agaricus aestivalis, Cortinarius colymbadinus (NT), Russula 
roseipes (NT) 

Fryatun NØ ny Bratt S-SØ-skråning, 
lågurtfuruskog, mosedom, 
urteinnslag, utrasinger 

A Funga ikke kartlagt 

Lunner:     

Harestua, Harestuvannet 
N 

Ny middels rik sandfuruskog, 
med bærlyng og urter 

B/C Lågurter; Cortinarius duracinus, C. glandicolor, C. lux-nymphae, C. 
quarciticus, C. varius, Tricholoma portentosum 

Jevnaker:     

Mosmoen NB Storvokst furu, litt rikere, 
lyng-mose-dominert;  dø-
disgroper (litt lavdom.) 

B Urteinnslag (liljekonvall, tiriltunge, skogmarihånd, nattfiol). Albatrel-
lus subrubescens (NT), Russula roseipes (NT; mange funn), Cor-
tinarius colymbadinus (NT), C.olidoamethysteus, C. papulosus, 
Inocybe melanopus, Ramaria eosanguinea 

Bergerfoss-Mosmoen ny Bratt, litt rikere, mosedom. 
sandfuru/granskog iøvre del 
av skråning mot elva; grov 
furu 

B/C Litt lågurter (markjordbær, skogsvever, skogfiol), snerprørkvein og 
fingerstarr. Cortinarius colymbadinus (NT), C. saniosus, Gerrone-
ma chrysophyllum (funga lite kartlagt) 

Kistefoss V ny Lite omr. m/ bratt, mg rik 
“kalksandfuruskog” 

B Kalkarter (rødflangre). Gras/urterik (snerprørkvein, fingerstarr, 
hengeaks, skogfioler, skogfiol, legeveronika, fagerklokke, skogvik-
ke). Skavgras. Russula roseipes (NT), Inocybe melanopus (funga 
lite kartlagt) 

Bergermoen (ny) Mosedominert på delv. 
rikere sedimenter (flere 
dødisgroper) 

B Cortinarius sulfurinus, Chimaphila umbellata (EN, bittergrønn; 
karplante) 
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Buskerud (18 lok.):     

Modum:     

Kløftefoss-Slettmoen  Stor, lavdominert, middels 
rik furumo, inkl. brattskå-
ning mot elv 

A Boletopsis grisea (VU), Cortinarius leucophanes, C. cf. 
neofurvolaesus, C. pseudoglaucopus (EN), Phellodon niger 
(NT), Sarcodon glaucopus coll. (VU), Tricholoma apium (NT), 
T. focale 

Dokkene NR 
(v/Mastedalen-Spone)  

NR Mindre partier, overganger 
mot leirravine 

B Cortinarius leucophanes, C. cf. clarobrunneus, C. odhinnii  

Krødsherad:     

Snarumselva Ø (nær 
grense Modum) 

NB Brattlendt, eldre, grovvokst 
mosedom. sandfuruskog 

B Vedb.: mjuktjafs (Evernia divarcata VU) 

Hole:     

Helgelandsmoen(-
Mosmoen) 

 Mosedominert, på rikere 
sedimenter (lågurtfurusk.) 

B? Albatrellus subrubescens (NT), Clitopilus paxilloides (VU), Hydnel-
lum caeruleum, H. cf. mirabile (VU), Russula roseipes (NT), 
Ramaria cf. eosanguinea 

Ringerike:     

Eggemoen (inkl.NB: 
“Eggemoen N I-II”) 

Ny/NB Mose-lyng(-lav-)dominert, 
delv. rikere lågurtfuruskog; 
stort mo-omr.; rikt langs 
småveier, og i kantene 

B? Limacella illinita (EN), Sarcodon glaucopus coll. (VU), Russula 
roseipes (NT), Ramaria eosanguinea, Tricholoma apium (NT), T. 
focale, Cortinarius meinhardii VU, C. coleoptera (DD), C. odhinnii, 
C. olidoamethysteus, C. papulosus, C. sulfurinus 

Viul 2 ny Mg. rik, mosedominert 
brattskråning m/ utra-
singer, “kalksandfuru-
skog” 

A Kalkarter (rødflangre, blåveis, nikkesmelle), lågurter (mange 
erteblomstrede, mye nattfiol, m.v.). Cortinarius colymbadinus 
(NT), Lactarius aquizonatus (NT), Russula maculata (NT), R. 
roseipes (NT), Tricholoma alboconicus (DD) 

Viulvegen ny Mg. rik, mosedominert, 
rasbratt, ung “kalksandfuru-
skog” 

B Kalkarter (rødflangre, blåveis, m. v.), lågurter, kantarter. (funga lite 
kartlagt) 

Kilemoen (ny) Lavdominert, stort, mid-
dels rikt mo-område 

A Cortinarius pinophilus (VU), Sarcodon glaucopus/scabrosus 
(VU), Alkbatrellus subrubescens (NT), Russula roseipes (NT), 
Tricholoma apium (NT), Inocybe sambucina, Cortinarius violi-
lamellatus, C. pinigaudis 

Hensmoen ny Lavdominert, stort, middels 
rikt mo-område; en del 
yngre skog 

B Sarcodon scabrosus (VU), Albatrellus subrubescens (NT), Cortina-
rius aureofulvus (NT), Cortinarius coleoptera (DD), C. clarobrunne-
us, C. variegatus 

Hensmoen S ny Rik, mosedominert, ras-
bratt lågurtsandfuruskog, 
inkl. “skavgrasfuruskog” 

A/B Mye urteinnslag (inkl. mye erteblomstrede) (funga ikke kart-
lagt) 

Ådal, Somdalen Ny Tørr bærlyngtype med mye 
reinlav i bunnsjikt 

B Cortinarius clarobrunneus, C. odhinnii, C. lux-nymphae, C. cf. 
luteoornatus 

Prestmoen  +rik, mose-lyngdominert A/B Geastrum pectinatum (NT), Phellodon niger (NT), Russula 
roseipes (Sarcosoma globosum CR) + Chimaphila umbellata 
(EN, bittergrønn; karplante) 

Prestmoen S ny Rik, rasbratt lågurtsandfu-
ruskog (endel åpen sand) 

A/B Kalkarter (rødflangre), kantarter (tiriltunge, fuglevikke, etc.) og 
lågurtarter (fingerstarr, skogsvever). Funga lite kartlagt (Corti-
narius colymbadinus NT, mange kravfulle Inocybe spp. på 
åpen sand) 

Hvervenmoen  +rik, mosedominert B Cortinarius aureofulvus (NT), Russuøla roseipes (NT), Chimaphia 
umbellata (EN, bittergrønn; karplante) 

Sigdal:     

Ramstadhelvete (Hof-
ton 2009) 

NB Sandbarskog (gran-furu) 
(marine sedimenter) 

A Hydnellum gracilipes (VU). Vedboende sopp: Stereopsis vi-
tellina (VU), Sistotrema alboluteum (NT) 

Nore & Uvdal:     

Uvdalselvi solside 
nederst (Hofton m.fl. 
2010) 

NB Baserik, SV-vendt sand-
furuskog (grunne løsmas-
ser) 

A Hydnellum gracilipes (VU); vedboende sopp: Sistotrema al-
boluteum (NT), Physodontia lundellii (VU) 

Tunhovdfjorden N ny Store arealer med avdomi-
nert sand/grusfuruskog 

B/C? Funga ikke kartlagt. 

Kongsberg:     

 Labrofossen – Kongs-
berg golfbane (Blind-
heim m.fl. 2004)  

 Bratt skrent med eldre, 
tørr sandfuruskog 

A Diphasiastrum tristachyum (grannjamne, EN). Potensial for 
interessante ektomykorrhizasopp 

Akershus (3 lok.)     

Nannestad(/Ullensaker):     

Sessvollmoen N  ny Mose/lyngdominert type m/ 
mye småveier 

B? Cortinarius bayeri, C. fusisporus, C. violilamellatus, C. dolabratus 

Sessvollmoen, Sørmo-
tjern 

ny bærlyngtype, var. alder C? Cortinarius leucophanes, C. odhinnii, C. quarciticus, C. lux-
nymphae, C. glandicolor, Pluteus pouzarianus, Tricholoma arver-
nense, T. portentosum 

Aurskog-Høland     

Haveråtangen  ny Sandfuruskog på  innsjø-
strand (Mangen),  

C? Tricholoma focale, Cortinarius quarciticus 
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Østfold (4 lok.):     

Halden:     

Aspedammen  Kun artsregistreringer B/C Boletopsis grisea (VU), Tricholoma matsutake (NT) 

Hvaler:     

Søndre Sandøy, 
Stuevika 

NB Kantskog mot rik stran-
deng (skjellsand) 

A Cortinarius cupreorufus (NT), Tricholoma focale, Chimaphila 
umbellata (EN, bittergrønn) 

Kirkøy, Skjærhatten-
Storesand 

Hvaler 
nasj. 
park 

Strandnær furusk. på skjell-
sand 

B Chimaphila umbellata (EN, bittergrønn; karplante); sjeldnere ved-
boende: Coniophora arida, Tubulicrinis subulatus 

Moss:     

Jeløya N-spissen  Kantskog på skjellsand B? Limacella illinita (VU) 

Telemark (3 lok.):     

Tinn:     

Midtstrondbekken NR  NR Sørvendt, noe ravinert, rik 
sandfuruskog 

A Bankera fuligineoalba (NT), Ramaria eosanguinea, R. neofor-
mosa, Hydnellum gracilipes (VU), Phellodon niger (NT), P. 
secretus (EN), Sarcodon fennicus (VU), S. glaucopus (VU); 
vedboende RL: Odonticium romellii (NT), Phlebia centrufuga 
(NT), Postia lateritia (VU), Sidera lenis (NT), Sistotrema albolu-
teum (NT) 

Gjuvåi N (Tinnsjøen NØ) 
(S. Reiso, pers. medd.) 

 V-vendt, rik sandfuruskog 
(mosaikk m/ rasmark, etc) 

 Bankera fuligineoalba (NT) i N, Bankera cf. violascens (NT) i S. 
Ramaria spp. vedboende: Rosa tusselav (VU) 

Miland N (S. Reiso, pers. 
medd.) 

NB Sørvendt, rel. rik sand-
furuskog 

B? Hydnellum gracilipes VU). vedboende RL: Byssoporia mollicula 
(NT), Sistotrema alboluteum (NT), Trechispora kavinioides (DD) 

Aust-Agder (6 lok.):     

Evje & Hornnes:     

Kallhovd i Dåsvassda-
len (Brandrud m.fl. 
2002) 

NB Mest lyngdominert esker-
rygg  

A Cortinarius odhinnii, Inocybe sambucina, Russula amet-
hystina, Diphasiastrum tristachyum (EN, grannjamne, karplan-
te) 

Bjortjern i Dåsvassda-
len (Brandrud m.fl. 
2002) 

NB Eskerrygg-grytehullsjø-
landskap 

A Cortinarius odhinnii, Russula amethystina 

Anskjærmoen V 
(Brandrud m.fl. 2002) 

NB Eskerrygg (noe lav-dom.) B Cortinarius leucophanes, Russula amethystina 

Bjoråvika, Evjemoen 
(Brandrud m.fl. 2002) 

NB Mest lyngdom.; mye små-
veier 

B Cortinarius cf. neofurvolaesus, Sarcodon squamosus 

Valle:     

Rotemo ved Flateland 
(Brandrud & Often 2004) 

NB Mest lyngdominert, bratt, S-
vendt 

B Bankera fuligineoalba (NT), Cortinarius leucophanes, C. odhinnii 

Rysstadmo (Brandrud 
& Often 2004) 

NB Stort mo-omr., mest lyng-
dom., noe lavdom; m/ 
småveier 

A Bankera fuligineoalba (NT), Hydnellum caeruleum 

Troms 2 lok.):     

Storfjord:     

Skibotn v/ Kurssenter  Rikere (?) furumo, (kun 
artsregistrering) 

B? Bankera fuligineoalba (NT), Hydnellum caeruleum, Tricholoma 
matsutake (NT), T. focale 

Skibotn 
v/Apaja/Mellomjord 

 Rikere furumo (kun arts-
registr.) 

A? Bankera fuligineoalba (NT), Limacella illinita (VU) 

Finnmark (20 lok.):     

Alta:     

Altaelva, Lampe N ny Elveskog, bærlyngtype B Hygrophorus gliocyclus (NT), Tricholoma focale, C. clarobrunneus, 
C. pseudorubricosus 

Latharimoen Ny/NR Elveterrasse, lavrik 
bærlynggtype 

(NR) C. pseudorubricosus (NT), Cortinarius coleoptera, C. suberi, Tri-
choloma focale 

Vatnheim - Tvestrau-
men 

ny/NB Flat, rik bærlyngtype ved 
Altaelva 

A/B Tricholoma matsutake (NT), Hygrophorus gliocyclus (NT), 
Lactarius aquizonatus (NT), Cortinarius pseudorubricosus 
(NT), Lyophyllum shimeji 

Alta sentr., Sandfallet-
hoppbakken 

 (kun artsregistr.) B/C Bankera fuligineoalba (NT), Tricholoma focale 

Eibymoen/Eibyelva 
(pers. medd. R. Solvang) 

NB Store furumoer (yngre 
skog?)(+flommarkskog 
langs elva) 

B/C Ikke reg. 

Transfarelvmoen   B/C Tricholoma matsutake (NT) 

Karasjok:     

Assebakti Ny Bratt, dels åpen sand-
skrent, flate på toppen 

A Cortinarius pinophilus (VU), C. pseudorubricosus (NT), Banke-
ra fuligineoalba (NT), Cortinarius leucophanes, C. odhinnii, C. 
pinigaudis, C. suberi, Hydnellum caeruleum, Lyophyllum shi-
meji, Tricholoma focale 

Vuolitjajavri Ny Ryggparti, del av gammelt 
brannfelt, med blanding av 
svært gammel furu og yngre 
trær 

B Cortinarius pinophilus, Entoloma edodes + del av større område 
med mange rødl./signalarter vedboende sopp 
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Helligskogen Ny Gammel sandfuruskog B Boletopsis grisea (VU), Cortinarius pinophilus (VU), C. leucopha-
nes, C. lux-nymphae, C. clarobrunneus 

Øvre Anarjohka NP NP Furuskog av var. alder, 
elementer av sandfuruskog 

(NP) Cortinarius anomalellus, C. leucophanes, C. pearsonii, C. pinigau-
dis, Entoloma fuscotomentosum, Hydnellum caeruleum 

Basevuovdi (Øvre Anar-
johka, utvid. forsl.; 
Midteng 2010) 

 Gammel furunatur-
skog/urskog m mye død-
ved 

A Bankera fuligineoalba (NT), B. violascens (NT), Tricholoma 
matsutake (NT), Cortinarius clarobrunneus, C. lux-nymphae, 
C. pinigaudis, Hydnellum caeruleum, H. peckii, Hygrophorus 
karstenii, Antrodia primaeva (EN), Gloeophyllum protractum 
(VU), Rhodonia placenta (EN) 

Lakselv:     

Nedrevann N Ny Gammel furuskog, sterkt 
bjørkeoppbl. 

C C. cf. clarobrunneus 

Sør-Varanger:     

Ruskebukta i Pasvikelva  Innslag av sandfuruskog? B/C Tricholoma focale 

Ruskodden -  Koietjern  Innslag av sandfuruskog? B/C Hydnellum caeruleum, Lyophyllum cf. shimeji 

Magesekkvatnet-
Føllvasshøgda (Midteng 
& Gaarder 2011) 

NB 
(under 
utarb.) 

Gammel (urskogsnær) 
furuskog med noe sand-
furuskog 

A Bankera fuligineoalba (NT), Hydnellum gracilipes (VU), 
Tricholoma matsutake (NT), Sarcodon glaucopus (VU), Phel-
lodon secretus (EN), Boletopsis grisea (VU), + stort antall 
rødl./signalarter vedboende sopp 

Speldraget-Stein-fjellet-
Brannvatnet (Midteng & 
Gaarder 2011, oppda-
tert 2014) 

NB 
(under 
utarb.) 

Urskog, lav/lyngdominert 
sandfuruskog, brann-
/reinbeitepåvirket (tynn 
humus) 

A Boletopsis grisea (VU), Hydnellum gracilipes (VU), Phellodon 
secretus (EN), Sarcodon scabrosus (VU), Bankera fuligineoal-
ba (NT), Phellodon niger (NT), T. matsutake (NT); vedboende: 
A. primaeva (EN), A. albobrunnea (NT), Dichomitus squalens 
(CR), Oligoporus lateritius (VU), Gloeophyllum protractum 
(VU), Chaetodermella luna (NT), Odonticium romellii (NT), 
Hericium coralloides (NT) 

Store Sametti-
Holmvatnet-Oddevatnet 
(Midteng & Gaarder 
2011) 

NB 
(under 
utarb.) 

Gammel (urskogsnær) 
furuskog, morene med 
tynt humuslag 

A Phellodon secretus (EN), Hydnellum gracilipes (VU), H. caer-
uleum, Bankera fuligineoalba (NT). + stort antall 
rødl./signalarter vedboende sopp 

Underbakkvatnet-
Lyngklumpen (Midteng 
upubl.) 

NB 
(under 
utarb.) 

Urskog + urskogsnær 
sandfuruskog 
(lav/lyngdominert), 
brannpåvirket (tynn hu-
mus) 

A Boletopsis grisea (VU), Hydnellum gracilipes (VU), Phellodon 
secretus (EN), Sarcodon scabrosus (VU), Bankera fuligineoal-
ba (NT), Tricholoma apium (NT), T. matsutake (NT); vedboen-
de: Antrodia crassa (CR), A. primaeva (EN), A. albobrunnea 
(NT), Dichomitus squalens (CR), Chaetodermella luna (NT), 
Odonticium romellii (NT), Hericium coralloides (NT) 

Vann 154 m oh NB 
(under 
utarb.) 

Gammel, urskogsnær 
sandfuruskog 

(lav/lyngdominert) 

A Boletopsis grisea (VU), Hydnellum gracilipes (VU), Phellodfon 
secretus (EN), Bankera fuligineoalba (NT), Tricholoma mats-
utake (NT) 

Gjøkvatnet NB 
(under 
utarb.) 

Gammel, urskogsnær 
sandfuruskog 

(lav/lyngdominert) 

A Sarcodon scabrosus (VU), Bankera fuligineoalba (NT), 
Tricholoma matsutake (NT); vedboende: Dichomitus squalens 
(CR), Gloeophyllum protractum (VU) 

Rømlingåsen NB 
(under 
utarb.) 

Gammel, urskogsnær 
sandfuruskog 

(lav/lyngdominert 

A Vedboende: Gloeophyllum protractum (VU), Antrodia albo-
brunnea (NT), Sidera lenis (NT), Trichaptum laricinum (NT) 

Tot.lok.: 129       
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Vedlegg 2

Slørsopper og andre sandfuruskogsopper registrert i 29 lokaliteter med sandfuruskog i Hedmark (og Akershus) 2012-2013.
Sandfuruskogsarter: Arter som har et klart tyngdepunkt i tørre, lavdominerte sandfuruskoger. Svake sandfuruskogsarter: Arter som trolig har et tyngdepunkt i slike sandfuruskoger, men også en
del forekomster i andre typer, inkl. enkelte mindre kjente arter. RL = Rødlistekategorier (kan = rødlistekandidat. VU = sårbar (truet art). NT = nær truet). Slørsopper registrert 2012-2013. Andre
sandfuruskogsopper, også en del tidligere registreringer.
Lokaliteter: Elver = 15 lokaliteter i Elverum 2012 (funn på antall lokaliteter angitt; for oversikt over lokaliteter, se Brandrud 2012b)). Star = Starmoen S, Elverum registr. 2013. Åmot:
Løp1=Løpsjøen 1 (Løpsjøen SØ). Løp2=Løpsjøen2 (Løpsjøen Ø). DesS=Deset sør.DesNR=Deset NR. Julu1 & 2=Julussdalen 1 & 2 (Haugedalen SØ & v/ Haugedalen gjenvinning). Hov-
da=Hovdamoen. Grue: Kirk=KirkenærS. Rotne=Rotnedalen. Åsnes: Fli=Flisa sentrumSØ. Våler: Bras=Braskereidfoss. Folld=Folldal (3 lok. slått sammen pga. lite undersøkt/dårlig sesong). Nan-
nestad/Ullensaker: Sesv=Sessvollmoen NV.

RL Elver Star Løp1 Løp2 DesS DesNR Julu1 Julu2 Hovda Kirk Rotne Flis Bras Folld Sesv SUM
Slørsopper(Cortinarius):
sandfuruskogsarter:
C.anomalellus 2 2
C.bayeri kan 2 x x x x 6
C.clarobrunneus 8 x x x x x 13
C.coleoptera billeslørsopp 14 x x x x x x x x x 23
C.carabus kan 0 x x 2
C.leucophanes kremslørsopp 5 x x 7
C.cf. melitosarx 7 x x 9
C.neofurvolaesus kan 3 3
C.odhinnii glødeslørsopp 9 x x x x x 14
C.pinigaudis kan 8 x x x x x 13
C.pinophilus moslørsopp VU 8 x x x x 12
C.phrygianus frygiaslørsopp EN 0 0
C.suberi mørk moslørsopp 9 x x x x 13
C.violilamellatus kan 0 x 1
SUMsandfuruskogsarter(Cortinarius) 11 6 3 1 10 6 2 2 1 3 1 0 1 1 6
svakesandfuruskogsarter:
C.cf. fasciatus 10 x x 12
C.fusisporus 2 x x 4
C.lux-nymphae stislørsopp 15 x x x x x x x x x x x x x 28
C.glandicolor tyttebærslørsopp 14 x x x x x x x x x x x 25
C.malachius(furuskogsform) ulveslørsopp 7 x 8
C.quarciticus kvartsittslørsopp 15 x x x x x x x x x x x x 27
SUMsterke+svakesandfuruskogsarter(Cortinarius) 18 6 4 15 8 5 5 3 6 3 2 4 4 10



NINA Rapport 1042

59

RL Elver Star Løp1 Løp2 DesS DesNR Julu1 Julu2 Hovda Kirk Rotne Flis Bras Folld Sesv SUM

Arter medvidereøkologi:
C.alboglobosus 0 0
C.angelesianus okerskjelletslørsopp 8 x x x 11
C.armeniacus aprikosslørsopp 7 x x x x x x 13
C.armillatus rødbelteslørsopp 0 x 1
C.aureofulvus gullslørsopp NT 0 0
C.aureovelatus gullfotslørsopp 1 1
C.balteatus lærslørsopp 0 x 1
C.biformis liten glimmerslørsopp 15 x x x x x x x x x x x x x 28
C.camphoratus blåkjøttbukkesopp 3 x x 5
C.caperatus rimsopp 15 x x x x x x x x x x x x x x 29
C.casimiri storsporeslørsopp 1 x 1
C.cinnamomeus kanelslørsopp 3 x 4
C.claricolor klyngeslørsopp 2 2
C.collinitus blåbelteslørsopp 1 x x x 4
C.colus rødfotslørsopp 0 x x 2
C.colymbadinus olivensommerslørsoppNT 0 0
C.croceus sennepsslørsopp 15 x x x x x x x x x x x x 27
C.depressus lysskiveslørsopp 4 x x x 7
C.duracinuscoll. spissfotslørsopp 0 x 1
C.dolabratus 0 x x 2
C.erubescens rødflekketslørsopp 4 4
C.flexipescoll. pelargoniumslørsopp 12 x x x x x x x x 20
C.fulvescenscoll. kjegleslørsopp 11 x x x x 15
C.gentilis gulbelteslørsopp 15 x x x x x x x x x x x x 27
C.herpeticus grønnkantslørsopp 1 (x) 2
C.malicorius gulkantslørsopp 0 0
C.luteo-ornatus 8 x x x x x x 14
C.melleo-pallens kvaeslørsopp 1 x 1
C.microspermus småsporeslørsopp 1 x 2
C.mucosus sleipslørsopp 15 x x x x x x x x x x x x x x 29
C.multiformis moltegulslørsopp 1 1
C.obtusus jodslørsopp 10 x x x x x x x 17
C.pansa 0 0
C.papulosus grynslørsopp 0
C.porphyropus porphyrslørsopp 1 1
C.phoeniceus mahognyslørsopp 4 x 5
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RL Elver Star Løp1 Løp2 DesS DesNR Julu1 Julu2 Hovda Kirk Rotne Flis Bras Folld Sesv SUM

C.renidens glansslørsopp 0 0
C.rusticus gråskjeggslørsopp NT 0 0
C.saniosus branngulslørsopp 0 0
C.semisanguineus rødskiveslørsopp 15 x x x x x x x x x x x x x x 29
C.sphagnophilus 12 x x x x x x 18
C.spilomeus Rustskjelletslørsopp 0 0
C.stillatitius honningslørsopp 2 x x 4
C.suboenochaelis 3 3
C.testaceofolius 1 x 2
C.traganus brunkjøttbukkesopp 15 x x x x x x x x x x x x 27
C.trossingenensis 0 0
C.turmalis dråpeslørsopp 1 x x 3
C.uraceus mørknendeslørsopp NT 0 0
C.varius klumpslørsopp 0 x 1
C.vespertinus rotslørsopp 0 0
C.vibratiliscoll. bitterslørsopp 7 x x x 10
SUM Cortinarius 53 15 12 37 19 14 18 13 18 12 15 16 13 31
Rødlistearterog andre,viktige,+sandfuruskogsarter:
Albatrellussubrubescens furufåresopp NT 2 x 3
Bankerafuligineoalba lurvesøtpigg NT 1 1
Boletopsisgrisea furugråkjuke VU 2 2
Clitopiluspaxilloides mørkmelsopp VU 1 1
Hydnellumcaeruleum blåbrunpigg 6 6
Hydnellumgracilipes skyggebrunpigg VU 0 0
Hydnellummirabile børstebrunpigg VU 1 1
Hygrocybelacmus skifervokssopp NT 0 0
Hygrophorusgliocyclus Gulfuruvokssopp NT 0 (x) 1
Inocybesambucina 2 x x 4
Lactariusaquizonatus vassbelteriske NT 0 0
Lepistasubconnexa blekknipperidderhatt DD 1 1
Limacellaillinita slimsneglehatt EN 0 0
Lyophyllumcf. shimeji kan 0 x 1
Phellodonniger svartsølvpigg NT 1 1
Phellodonsecretus huldresølvpigg EN 0 0
Ramariabotrytis rødtuppsopp NT 0 (x) 1
Ramariaeosanguinea jodkorallsopp 4 x 5
Ramariaaff. neoformosa 0 0
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RL Elver Star Løp1 Løp2 DesS DesNR Julu1 Julu2 Hovda Kirk Rotne Flis Bras Folld Sesv SUM

Russularoseipes rosenfotkremle NT 1 1
Sarcodonscabrosus* beskstorpigg VU 5 5
Tricholomaapium lakrismusserong NT 5 x 6
Tricholomamatsutake kransmusserong NT 7 7
Tricholomafocale teglrødkragemusserong 5 x 6
Sum"ikke-Cortinarius" 15 2 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SUM rødlistearter(tot. 24arter) 11 2 1 2 1 2



NINA Rapport 1042

62

Vedlegg 3

Slørsopper og andre sandfuruskogsopper registrert i 17 lokaliteter med sandfuruskog i Oppland-Buskerud 2012-2013.
Sandfuruskogsarter: Arter som har et klart tyngdepunkt i tørre, lavdominerte sandfuruskoger. Svake sandfuruskogsarter: Arter som trolig har et tyngdepunkt i slike sandfuruskoger, men også en
del forekomster i andre typer, inkl. enkelte mindre kjente arter. RL = Rødlistekategorier (kan = rødlistekandidat. VU = sårbar (truet art). NT = nær truet). Slørsopper registrert 2012-2013. Andre
sandfuruskogsopper også noen tidligere registreringer inkludert. Lesja 2013: LesjM=Lesjaskogsvatnet midtre. Lesjv=Lesjaverk. Lekrk=Lesjaverk kirke Ø (v/ Kongevegen). Låg=Lågen ved Brei-
bekken-Geitryggen. Leir=Leirmo-Røkstjønna. Lora=Loras delta (øvre Hosetmoen). andre: andre lok. i Lesja. Dovre 2013: Jora=Joramo v/ travbanen. Nord-Fron 2012: KvamN. Vågå 2012:
Rands=Randsverk Ø. Sel 2012: Leirfl=Leirflaten-Stormyr S. Bruru=Brurusti (v/ bru over Sjoa). Vågå 2013: Ridd=Ridderspranget. Jevnaker 2013: Mosm=Mosmoen. Ringerike
2013:Viul=brattskråning fra Eggemoen mot Randselva. Egg=Eggemoen V.Kilem=Kilemoen. Hensm=Hensmoen.

LesjM Lesjv Lekrk Låg Leir Lora andre Jora KvamN Rands Leirfl Bruru Ridd Mosm Viul Egg Kilem Hensm SUM

Slørsopper(Cortinarius):
sandfuruskogsarter:
C.anomalellus 0
C.bayeri kan x (x) 2
C.clarobrunneus x x x x x x x x x x x x x 13
C.coleoptera billeslørsopp DD x x x x x x x x x 9
C.carabus kan 0
C.leucophanes kremslørsopp x x x x x x x x x 9
C.cf. melitosarx x 1
C.neofurvolaesus kan x x 2
C.odhinnii glødeslørsopp x x x x x x x 7
C.pinigaudis kan x x x x x x x x (x) x 10
C.pinophilus moslørsopp VU x x x x x 5
C.phrygianus frygiaslørsopp EN x x 2
C.suberi mørk moslørsopp x x x x x 5
C.violilamellatus kan x x x x 4
SUMsandfuruskogsarter(Cortinarius) 6 2 6 5 2 3 7 1 4 7 4 5 2 0 2 6 1
svakesandfuruskogsar-
ter:
C.cf. fasciatus x x 2
C.fusisporus x 1
C.lux-nymphae stislørsopp x x x x x x x x x x x x x 13
C.glandicolor tyttebærslørsopp x x x x x x x x x x x 11
C.malachius(furuskogs-
form) ulveslørsopp x x 2
C.quarciticus kvartsittslørsopp x x x x x x x x x x x x x x x 15
SUMsterke+svakesandfuruskogsarter(Cortinarius) 8 3 9 7 3 4 9 3 8 12 7 7 4 0 6 9 3
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LesjM Lesjv Lekrk Låg Leir Lora andre Jora KvamN Rands Leirfl Bruru Ridd Mosm Viul Egg Kilem Hensm SUM

Arter medvidereøkologi:
C.alboglobosus x 1
C.angelesianus okerskjelletslørsopp x x 2
C.armeniacus aprikosslørsopp x x x x x x x x x x x x x x 14
C.armillatus rødbelteslørsopp 0
C.aureofulvus gullslørsopp NT x x x 3
C.aureovelatus gullfotslørsopp 0
C.balteatus lærslørsopp x x x x x x 6
C.biformis liten glimmerslørsopp x x x x x x x x x x x x x x x x x 17
C.camphoratus blåkjøttbukkesopp 0
C.caperatus rimsopp x x x x x x x x x x x x x x x 15
C.casimiri storsporeslørsopp x 1
C.cinnamomeus kanelslørsopp x x x x x x x x x x x x x x x 15
C.claricolor klyngeslørsopp x x x x x x x 7
C.colus rødfotslørsopp x 1
C.colymbadinus olivensommerslørsoppNT x x x 3
C.croceus sennepsslørsopp x x x x x x x x x x x x x x x x x 17
C.depressus lysskiveslørsopp x x x 3
C.duracinuscoll. spissfotslørsopp x x x x x x x 7
C.dolabratus x 1
C.erubescens rødflekketslørsopp x x x x 4
C.flexipescoll. pelargoniumslørsopp x x x x x 5
C.fulvescenscoll. kjegleslørsopp x x x x x x x x x x x x x 13
C.gentilis gulbelteslørsopp x x x x x x x x x x x x x 13
C.herpeticus grønnkantslørsopp x x 2
C.luteo-ornatus x 1
C.malicorius gulkantslørsopp x x x 3
C.melleo-pallens kvaeslørsopp 0
C.microspermus småsporeslørsopp 1
C.mucosus sleipslørsopp x x x x x x x x x x x x x x x 15
C.multiformis moltegulslørsopp x 1
C.obtusus jodslørsopp x x x x x x x x x x x x x x x 15
C.pansa x x 2
C.papulosus grynslørsopp x x 2
C.porphyropus porfyrslørsopp x 1
C.phoeniceus mahognyslørsopp x x 2
C.renidens glansslørsopp x 1
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LesjM Lesjv Lekrk Låg Leir Lora andre Jora KvamN Rands Leirfl Bruru Ridd Mosm Viul Egg Kilem Hensm SUM

C.riederi blåbærslørsopp x 1
C.rusticus gråskjeggslørsopp NT x 1
C.saniosus branngulslørsopp x x 2
C.semisanguineus rødskiveslørsopp x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18
C.sphagnophilus x x x x x x x 7
C.spilomeus rustskjelletslørsopp x x 2
C.stillatitius honningslørsopp x x x x x x x 7
C.suboenochaelis x 1
C.sulfurinus svovelslørsopp x 1
C.testaceofolius x 1
C.traganus brunkjøttbukkesopp x x x x x x x x x x x x x x x x 16
C.trossingenensis x 1
C.turmalis dråpeslørsopp 0
C.uraceus svartnendeslørsopp NT x x 2
C.variegatus rosabeltetslørsopp x 1
C.varius klumpslørsopp 0
C.vernus Rødbrunsommerslørsopp x 1
C.vespertinus rotslørsopp x 1
C.vibratiliscoll. bitterslørsopp x x x x x x x 7
SUM Cortinarius(68) 23 16 32 17 10 15 23 15 29 35 26 18 22 6 18 28 16
Rødlistearterog andre,viktige,+sandfuruskogsarter:
Albatrellussubrubescens furufåresopp NT x x x x x x x x x x x x x x 14
Bankerafuligineoalba lurvesøtpigg NT x x x x 4
Bankeraviolascens knippesøtpigg NT x x x x x x 6
Boletopsisgrisea furugråkjuke VU x x 2
Entolomajubatum semsketrødspore NT x x 2
Hydnellumcaeruleum blåbrunpigg x x x x 4
Hydnellumgracilipes skyggebrunpigg VU x 1
Hygrocybenitrata lutvokssopp NT x 1
Hygrocybelacmus skifervokssopp NT x 1
Hygrophorusgliocyclus Gulfuruvokssopp NT 0
Inocybesambucina x 1
Lactariusaquizonatus vassbelteriske NT x 1
Limacellaillinita slimsneglehatt EN x (x) 2
Lyophyllumcf. shimeji x x 2
Phellodonniger svartsølvpigg NT 0
Phellodonsecretus huldresølvpigg VU x 1
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LesjM Lesjv Lekrk Låg Leir Lora andre Jora KvamN Rands Leirfl Bruru Ridd Mosm Viul Egg Kilem Hensm SUM

Ramariabotrytis rødtuppsopp NT x x 2
Ramariaeosanguinea jodkorallsopp x x x x x x x x x x x x 12
Ramariaaff. neoformosa x 1
Russulaanthracina kokskremle NT x 1
Russulamaculata flekkremle NT x 1
Russularoseipes rosenfotkremle NT x x x x x x x x x x x x 12
Sarcodonscabrosuscoll.* beskstorpigg VU x x x 2
Tricholomaalboconicum dvergmusserong DD x 1
Tricholomaapium lakrismusserong NT (x) x 2
Tricholomafocale teglrødkragemusserong x x x x x x x x x x (x) 11
Tricholomamatsutake kransmusserong NT 0
Sum"ikke-Cortinarius" 7 6 11 6 5 7 6 0 4 6 1 3 2 4 4 6 1
SUM rødlistearter(tot. 24arter) 5 4 11 8 3 6 3 4 4 1 1 3 4 5 3

*inkl. materiale bestemt til Sarcodon glaucopus
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Vedlegg 4 
 
Sandfuruskog, lokaliteter med full liste over storsopp. Registreringer 2013 i Finnmark (9 lok.), og på Sørøstandet (4 lok.). 
Data fra noen finske lokaliteter som er registrert på samme måte er tatt med for sammelikning. 
Sandfuruskogsarter: Arter som har et klart tyngdepunkt i tørre, lavdominerte sandfuruskoger. Svake sandfuruskogsarter: Arter som trolig har et tyngdepunkt i slike sandfuruskoger, men også en 
del forekomster i andre typer, inkl. enkelte mindre kjente arter. RL = Rødlistekategorier (kan = rødlistekandidat. VU = sårbar (truet art). NT = nær truet).  
 
Lokaliteter:  
1 – Buskerud: Ringerike, Ådal, Somdalsvegen N  - (EB, GS 25. sept  2013) 
2 – Buskerud: Ringerike, Ådal, Olsvika  - (EB, GS 25. sept 2013) 
3 – Oppland: Lunner, Harestua, Harestuvannet N  - (EB 11. okt. 2013) 
4 – Akershus: Nannestad, Sessvollmoen NV, Sørmotjern  - (EB 4. okt. 201313) 
5 – Finnmark: Alta, Altaelva, Lampe N – (EB, AMB 16. aug. 2013) 
6 – Finnmark: Alta, Latharimoen naturreservat – (EB, AMB 17. aug. 2013) 
7 – Finnmark: Alta, Vatnheim (EB, AMB 17.aug. 2013) 
8 – Finnmark: Karasjok, Assebakti (EB, AMB, 19. aug. 2013) 
9 – Finnmark: Karasjok, Anarjohka, Helligskogen - (EB, AMB, 20. aug. 2013) 
10 – Finnmark: Karasjok, Øvre Anarjohka nasjonalpark - (EB, AMB, 21. aug. 2013)(funn fra utvidelsesforslag i øst i parentes) 
11 – Finnmark: Karasjok, Anarjohka, nord for Helligskogen, middels tørr - (EB, AMB, 22. aug. 2013)  
12 - Finnmark: Karasjok, Anarjohka, nord for Helligskogen,(middels tørr-) ekstremtørr- (EB, AMB, 22. aug. 2013) 
13 – Finnmark: Lakselv, Nedrevann N (Vuolitjavri) - (EB, 20. aug. 2013) 
14 – FINLAND: Enontekiö Lappland: Enontekiö, Kuttanen N -  (KM 1976-1980)(Metsänheimo 1982 og upubl.)(merket *: tilleggsreg. 2013, Kuttanen S, KB mfl.) 
15 – FINLAND: Kittilä Lappland: Kittilä, Kittilä Ø -  KM 1976-1978 (Metsänheimo 1982) 
16 - FINLAND: Perä-Pohjanmaa: Rovaniemi, Sinettä, Pohtimolampi V – (EB, KB, 2. sept. 2013) 
17 - FINLAND: Oulun Pohjanmaa, Oulu, Isokangas – (EB, KB, 9. sept. 2013) 
EB - Egil Bendiksen, AMB – Anne-Marit Bendiksen, KM – Katriina Bendiksen = KB – Katriina Bendiksen, GS – Grethe Solvang 
 
Kvantitet (ulike skalaer): 
1-2 forekomster 
2 - spredte forekomster 
3 – spredt til lokalt vanlig i området 
4 – vanlig i store deler av området 
5 – vanlig og til dels dominerende art 
d – dominant 
v – vanlig 
k – konstant (flere steder, hist og her) 
x – 1-2 forekomster 
f - forekomst 
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Latinsknavn Norsknavn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
RL BUS

Ri:Ådal
Somd

BUS
Ri:Ådal

Olsv

OPPL
Lunner
Harest

AKH
Nann
Sessv

FIN
Alta
Lm

FIN
Alta
Lath

FIN
Alta
Vatn

FIN
Kar

Asse

FIN
Kar
Hel-
lig

FIN
Kar
AnN

FIN
Kar
AnJ

FIN
Xf

FIN
Laks
Ned

KUT
T

KITT ROV OUL
U

Isok

Sandfuruskogsarter:
C.anomalellus 1
C.areni-silvae 1*
C.clarobrunneus 1 x 1 (1)
C.coleoptera billeslørsopp 1cf x 1
C.leucophanes kremslørsopp 1 k 3 1 f f 2 k k 3
C.neofurvolaesus kan cf.
C.odhinnii glødeslørsopp 2 2 1 x k
C.pinigaudis kan ? ? x (1) x? x
C.pinophilus moslørsopp VU k 1 f 1* 1
C.suberi mørk moslørsopp x cf 1?
SUM sandfuruskogsarter(Cortinarius)
Svakesandfuruskogsarter:
C.cf. fasciatus 1 (1)
C.lux-nymphae stislørsopp 2 1 2 1 1 (1)
C.glandicolor tyttebærslørsopp 1 1cf 1 x k v v 3 1 f f 1 d d
C.quarciticus kvartsittslørsopp 3 1 1 1 2 1
SUM sterke+ svakesandfuruskogsarter(Cortinarius)
Arter medvidereøkologi:
C.agathosmus granringslørsopp 1
C.angelesianus okerskjelletslørsopp 1 f
C.anomaluscoll. bjørkeslørsopp x x 1 2 f 1 x x
C.armeniacus aprikosslørsopp 1 v 2 1 f d k 1
C.armillatus rødbelteslørsopp x x 5 1 f f 5 k d 5
C.aureovelatus gullfotslørsopp k
C.balaustinus stråleslørsopp cf. 1 1 1
C.balteatus lærslørsopp 1 1 k
C.biformis liten glimmerslørsopp 3 1 3 x k 1 f f 3 x 2
C.biveluscoll. tobelteslørsopp k k 2 2 f 1 k
C.cf. brunneus mørkebrunslørsopp v x k 2 f f
C.callisteus flammeslørsopp f f
C.camphoratus blåkjøttbukkesopp 2 k k k 3 f x
C.caperatus rimsopp 3 3 1 3 x 1 f f 1 x 2
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Latinsknavn Norsknavn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
RL BUS

Ri:Ådal
Somd

BUS
Ri:Ådal

Olsv

OPPL
Lunner
Harest

AKH
Nann
Sessv

FIN
Alta
Lm

FIN
Alta
Lath

FIN
Alta
Vatn

FIN
Kar

Asse

FIN
Kar
Hel-
lig

FIN
Kar
AnN

FIN
Kar
AnJ

FIN
Xf

FIN
Laks
Ned

KUT
T

KITT ROV OUL
U

Isok

C.cinnamomeus kanelslørsopp 1 1 1 k
C.citrinofulvescens x
C.claricolor klyngeslørsopp 1 1 1 f k
C.collinitus blåbelteslørsopp d
C.croceus sennepsslørsopp 3 2 1 2 k k k x 2 1 f 1 1 d 1
C.delibutus gulslørsopp 1 x k
C.depressus lysskiveslørsopp 1 x 1 (1) f k x
C.duracinus spissfotslørsopp 1
C.emunctus stålblåslørsopp 2 1
C.fennoscandicus heislørsopp (1) 1 ?
C.flexipescoll. pelargoniumslørsopp 1 1 x f
C.fulvescenscoll. kjegleslørsopp 1 x x
C.gentilis gulbelteslørsopp 3 3 x x
C.glaucopus fibret slørsopp 1
C.imbutus kjellerslørsopp 1
C.cf. inolens
C.laniger ullringslørsopp k k x 1 1 k 1
C.malachius(coll.) ulveslørsopp x
C.microspermus småsporeslørsopp x
C.mucosus sleipslørsopp 2 1 k v v vd 4 1 f 3 d d 3
C.multiformis moltegulslørsopp 1
C.obtusus jodslørsopp x 2 x x
C.ochrophyllus okerbelteslørsopp k 1 f
C.paragaudis falskrødbelteslørsopp ? 1 1 1 1
C.pearsonii (NYFORNORGE) 1
C.pholideus brunskjellslørsopp k 3 3 3 x d
C.pluvius liten bitterslørsopp x
C.pseudorubricosus Gubbeslørsopp NT x x x x
C.raphanoides reddiksslørsopp x 1 x
C.scaurus grønnskiveslørsopp 1
C.semisanguineus rødskiveslørsopp 2 3 2 d v v 5 1 f f 3 d d 2
C.septentrionalis fjellbjørkslørsopp x 1 ?
C.sommerfeltii mørkkanelslørsopp x
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Latinsknavn Norsknavn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
RL BUS

Ri:Ådal
Somd

BUS
Ri:Ådal

Olsv

OPPL
Lunner
Harest

AKH
Nann
Sessv

FIN
Alta
Lm

FIN
Alta
Lath

FIN
Alta
Vatn

FIN
Kar

Asse

FIN
Kar
Hel-
lig

FIN
Kar
AnN

FIN
Kar
AnJ

FIN
Xf

FIN
Laks
Ned

KUT
T

KITT ROV OUL
U

Isok

C.sphagnophilus(ev.
inkl. gamlescaurus)

v v k 3 4 f f 1 x

C.stillatitius honningslørsopp 1 x
C.talus nektarslørsopp x 1
C.testaceofolius 1
C.traganus brunkjøttbukkesopp 1 1 k x x 2 f f 3 x k 2
C.triumphans kransslørsopp 1
C.trivialiscoll. raspslørsopp x k x x 1
C.variegatus rosabelteslørsopp 1
C.varius klumpslørsopp 1
C.vibratiliscoll. bitterslørsopp x x x 1 ff 1 k x
SUM Cortinarius
Andre,jordboendestorsopperr:
Amanitamuscaria rød fluesopp x x 1
Amanitaporphyria svartringfluesopp 1 1 1 x
Amanitarubescens Rødnendefluesopp 1
Ampulloclitocybe
clavipes

klubbetraktsopp 2 1

Bankerafuligineoalba lurvesøtpigg NT x x 1
Boletopsisgrisea furugråkjuke VU 1 x 1
Boletusedulis steinsopp 1 1
Boletuspinophilus rødbrunsteinsopp 2
Cantharellulaumbo-
nata

ribbetraktsopp 1 1 f k k 1

Cantharelluscibarius kantarell 1 1 1
Chroogomphusrutilus rabarbrasopp 1 1 x x 1 f f d d
Clitocybediatreta rosatraktsopp 1 1 k k x x 1 1 f 2 k k
Clitocybeditopa meltraktsopp 4
Clitocybegibba sommertraktsopp x
Clitocybemetachroa gråtraktsopp x
Clitocybeodora Grønnanistraktsopp x x
Clitocybephyllophila løvtraktsopp 1 x
Clitocybevibecina gråmeltraktsopp 3 x k
Collybiacirrhatacoll. snylteflathatt 1
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Collybiatuberosa spissknolletflathatt k x
Coltriciaperennis sandkjuke 1 v v 3 1 f f 2 1 k x 2
Cudoniacircinans hjelmmorkel x
Cudoniaconfusa Ensfargethjelmmorkel x
Cystodermaamiant-
hinum

rustokergrynhatt 1 1 1 1 x x x x 1

Cystodermellaadnati-
folia

oransjebrungrynhatt x

Cystodermellagra-
nulosa

rødbrungrynhatt x x

Cystodermajasonis rustokergrynhatt 1 4 k k
Entolomacetratum okerrødspore 1 x k
Entolomaconfe-
rendum

stjernesporetrødspore 1 1

Entolomaedodes myrrødspore 1
Entolomafus-
cotomentosum

askegrårødspore NT 1

Entolomaturbidum sumprødspore 1
Galerinaatkinsoniana dunklokkehatt k
Galerinahypnorum
coll.

moseklokkehatt 1 x

Galerinamarginata flatklokkehatt 1 1
Galerinamniophila gråbrunklokkehatt 1 v x 1 x
Galerinapumila honningklokkehatt x
Galerinasideroides 1
Gomphidiusroseus rosasleipsopp 1 x
Gymnopiluspenetrans fregnebittersopp 1 1 1 k 1 2 f f k d
Gymnopiluspicreus furubittersopp 1 1 1
Gymnopusacervatus knippeflathatt 2 1 1
Gymnopusdryophilus blekflathatt d k
Gymnopusfuscopur-
pureus

purpurbrunflathatt x x

Gymnopusmoseri bjørkeflathatt x x
Gymnopus strenge-/brunflathatt d d
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ocior/alpinus
Gymnopusperforans barnålsopp 3
Gymnopusperonatus pepperflathatt x x
Gymnopusputillus nåleflathatt d
Gyromitrainfula bispelue 1
Hebelomaincarnatu-
lum

høyreddiksopp 1 k x x x 1 2 f 1 k

Hebelomame-
sophaeum

slørreddiksopp 1 (1)

Hydnellumcaeruleum blåbrunpigg x 1 2 1 2
Hydnellumaurantia-
cum

oransjebrunpigg 2

Hydnellumfer-
rugineum

rustbrunpigg 2 3

Hydnellumpeckii skarpbrunpigg (1)
Hydnumrufescens rødgulpiggsopp 1
Hygrophoropsisau-
rantiaca

falskkantarell 1 2

Hygrophoruscama-
rophyllus

sotvokssopp 1 1 1

Hygrophorusglio-
cyclus

gul furuvokssopp NT x

Hygrophorushypot-
hejus

frostvokssopp 1 1

Hygrophoruskarstenii gulskivevokssopp (1) 1* 1
Hygrophoruspiceae Hvit granvokssopp 1
Hygrophoruspustula-
tus

mørkprikketvokssopp 1

Hypholomacapnoides svovelsopp 3 3 1 5 x x x
Hypholomamargina-
tum

kjeglesvovelsopp 1 1 1

Inocybelacera sandtrevlesopp x
Inocybelanuginosa x
Inocybeovatocystis x x
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Inocybesubcarpta vrangtrevlesopp 1 1
Kuehneromycesligni-
cola

vårskjellsopp x

Laccariaproxima stor lakssopp 2 1 3 x k x x 2 2 f f 2 x k
Lactariusaurantiacus branngulriske 1
Lactariusglyciosmus kokosriske x
Lactariushelvus lakrisriske 2 3
Lactariusmammosus mørkkokosriske 3 2 2 x v 3 2 f k
Lactariusmusteus fururiske 2 ? k v 2 1 x
Lactariusrufus rødbrunpepperriske 5 2 3 3 x d d vd 5 1 f f 1 d k 3
Lactariussphagneti torvmoseriske 1
Lactariustorminosus skjeggriske k 1 x
Lactariustrivialis hulriske 1 k x x k 3 1 f f 1 k
Lactariusuvidus gråfiolett riske 1
Lactariusvietus gråriske v v v x 4 1 f 1 k k
Leccinumholopus myrskrubb x
Leccinumscabrum brunskrubb x x 1 1 f 3 x 1
Leccinumschistop-
hilum

gråskrubb x

Leccinumvariicolor svartskrubb x 1 2 x
Leccinumversipelle rødskrubb k x x 3 3 3 k 2
Leccinumvulpinum furuskrubb 1 1cf 3
Lichenomphaliaum-
bellifera

torvnavlesopp k x

Lycoperdonperlatum vorterøyksopp x 1 1
Lyophyllumsemitale - x
Lyophyllumshimeji - knippesopp x x k k 1
Marasmius
androsaceus

lyngseigsopp d d

Megacollybiapla-
typhylla

tægersopp 1

Mycenaclavicularis furuhette k d
Mycenaepipterygia flåhette 1 x x
Mycenaflavoalba elfenbenshette x
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Mycenagalopus melkehette 1
Mycenalaevigata bruskhette x 1
Mycenametata frosthette x x
Mycenapura reddikhette x 1 x k
Mycenavulgaris klisterhette 2
Pholiotahighlandensis bålskjellsopp x x
Pholiotamixta blekstiskjellsopp 1 1 x x 3 3 f f k k
Pholiotaspumosa stiskjellsopp x
Pluteuspouzarianus 1
Psilocybemontana Rødbrunfleinsopp x
Ripartitestricholoma skjegghatt k
Rhizopogonluteolus gulekornnøtt x x
Rhodocollybia
butyraceas.str.

rødbrunflathatt x x x x k k

Rhodocollybiafodiens bitter rotsopp 1 x 2
Russulaadusta røykkremle 1 2 1 k 1
Russulaaeruginosa grønnkremle 1 x x
Russulaaquosa sumpkremle 1
Russulaatrorubens svartrødkremle 1 x 1
Russulabetularum blekgiftkremle 1
Russulaclaroflava mild gulkremle x k 1 f k
Russulaclavipes olivengrønnsildekremle 1 1
Russulaconsobrina neslekremle x
Russuladecolorans gulrødkremle 1 1 1 1 d v v 4 1 f f 4 x x 2
Russuladelicacoll. traktkremle x x
Russulaemetica giftkremle 1 x x x 1
Russulagracilis bjørketårekremle k
Russulanitida liten bjørkekremle 1
Russulapaludosa storkremle 2 2 3 k 3 1 f x 2
Russulavinosa vinrødkremle vd d x 2 1 f 2 x k
Russulaversicolor skarpfrøkenkremle x x
Russulavesca nøttekremle x
Russulaxerampelina sildekremle x x 1 k x
Sarcodonscabrosus beskstorpigg VU 1 2
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coll.
Sarcodonsquamosus furuskjellpigg 1
Spathulariarufa okerspademorkel x
Strobilurusstephano-
cystis

furukonglehatt x

Strophariaaeruginosa irrgrønnkragesopp 1
Strophariahorneman-
nii

stor kragesopp 1 3 2 1

Suillusbovinus seigrørsopp 4 1 3 x f 3 4
Suillusluteus smørsopp 1 1 x 1 k x
Suillusvariegatus sandsopp 1 2 k x k 2 1 f 1 d d 3 4
Tricholomaimbrica-
tum

finskjelletmusserong x f x

Tricholomaarvernen-
se

brungulmusserong 1 1* 3

Tricholomacolossus kjempemusserong 1
Tricholomaequestre riddermusserong 1 1 x x 2 2 k 2 1
Tricholomafocale teglrødkragemusserong k x k 2 x 1
Tricholomamatsutake kransmusserong NT (1) 1
Tricholomapessunda-
tum

dråpemusserong 1 x

Tricholomaporten-
tosum

gråmusserong 1 2

Tricholoma
saponaceum

såpemusserong 1

Tricholomasti-
parophyllum

reddikmusserong x 1

Tricholomasudum brunhvitmusserong 1 k x 2 3 f 1
Tricholomavirgatum gallemusserong x x x
Tricholomopsisdecora brungulstubbemusserong 1 1 1 x
Tricholomopsisruti-
lans

rødstubbemusserong 1 1 x

Xerocomusfer-
rugineus

fløyelsrørsopp 1 x x 1 1 x
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Xeromphalinacauti-
cinalis

knollrusthette x k

Xeromphalinasp. 1
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1 Bakgrunn
I forbindelse med prosjektet "Nytt VA-anlegg Nymoen – Hallingby", er det i tilknyt-
ningspunktet ved Nymoen også behov for å se på fremtidig forsyning mot Egge-
moen. Dette med tanke på pågående reguleringer (reguleringsplan nr. 375 og nr.
367) som vil kunne tilrettelegging for ca. 6500pe i fremtiden. Gjelder Dette er tilret-
telegging i hht reguleringsplaner som er under utarbeidelse. Total med Hensmoen
vil dette utgjøre fremtidig tilknytning på 8000pe til kommunalt VA-nett.

Trykkøkningsstasjon ved Nymoen pumper til høydebasseng Ulveliåsen på Hens-
moen. Tanken er å etablere ny overføringsledning mellom Hensmoen og Egge-
moen.

Ringerike kommune ønsker i tillegg å se på en samordning av trase med Statens
Vegvesen i forbindelse med etablering av ny E16 mellom Jevnaker og Hønefoss.

Tilknytningspunktet for vann og avløp er eksisterende ledningsnett ved trykkøk-
ningsstasjon/avløpspumpestasjon Nymoen samt overføringsledning mot Hens-
moen som delvis følger E16. I det følgende beskrives kort eksisterende VA-anlegg
som dekker aktuelt område.

2 Kilemoen Vannverk

Det forutsettes nok kapasitet i Kilemoen Vannverk for tilknytning av de nye områ-
dene. Ringerike kommune er i gang med reguleringsplan for Kilemoen Vannverk i
forbindelse med utvidelse og utbedring av anlegget.

Figur 1. Hovednett mellom Kilemoen og Nymoen
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Det er gjort en grov beregning av trykktap ved uttak av 30 l/s ved Nymoen (i dag .
Dette uttaket medfører et resttrykk på ca 190mVs.

Tabell 1. Beregning av trykktap ved Nymoen.

Figur 2. Trykklinje HB Kilemoen - Nymoen.

Lengde Lengdeuttak Trykktap Trykktapmoh linje trykk HØYDE
(m) akk. (l/s) mVs mVs - mVs

HB Kilemoen 0 0 208 208 -
Ø600 Til Sagflata 890 890 100 0,50 0,50 180 208 28
Ø400 Til Follum 1175 2065 60 1,00 1,50 120 207 87
Ø200 Follum-Nymoen langs elv2475 4540 30 15,00 16,50 125 192 67
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3 Trykksone Ulveliåsen

Figur 3. Trykksone Ulveliåsen

Trykkøkningsstasjon
VP Nymoen overfører ca.
262.000 m³/år inn i områ-
det Nymoen og Hens-
moen (2013-tall).

Månedsforbruk varierer
mellom 16.816m3 –
32.992m3. Dette tilsvarer
et forbruk på 480l/s*døgn
for 1500pe.

Pumpene gir 22,9 l/s.
Bassenget Ulveliåsen er
på 460 m³

.
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4 Trykksone Eggemoen
Eggemoen har i dag forsyning via Viul og høydebasseng HB 285 Askersrud
(800m3).
Det er etablert Ø250 PE-ledning fra bassenget og opp til Flyplassveien (grønn
strek). I tillegg ligger det Ø200 PE100 i Flyplassveien nordover (orange strek).

Det er foretatt en tappetest på Eggemoen med uttak via trykkøkningsstasjon ved
HB Askersrud, noe som gav litt over 40 l/s. HB Askersrud forsynes via Fossekollen
og trykkøkningsstasjon på Hvalsletta. Det er ikke oppgitt forbrukstall fra Askersrud
(Viul).

Figur 4. Ledningsnett Eggemoen

5 Analyse av fremtidig situasjon

Fremtidig tilknytning mot Hallingby er på 1500 pe. Ledningen som går fra Follum
og frem til trykkøkningsstasjonen ved Nymoen er en Ø200 støpejernsledning.
Denne har for liten kapasitet i forhold til å ta ut mer enn 30l/s uten at trykktapet blir
for stort ved utbygging av ledning til Nybyen og Hen som skal tilknyttes trykksonen
til Kilemoen. I denne fasen er det ikke nok kapasitet til å ta ut brannvann ved Hen
samtidig som pumpene går ved VP Nymoen.

Ved større uttak må det foretas oppdimensjonering på ledningsnettet mellom Kile-
moen og Nymoen. Et av fremtidig tiltak som kommunen ønsker å gjennomføre er
overføringsledning mellom Kilemoen og Hen og videre til Nymoen. Etableres en
Ø280 PE100 SDR11 mellom Kilemoen og Hen (2500m) samt en Ø250 PE100
SDR11 mellom Hen og Nymoen, vil det være mulig å øke kapasitet på pumpene
ved Nymoen til 40l/s.
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I en mellomperiode før overføringsledningen etableres, må en være klar over be-
grensning ved uttak brannvann på Hen når pumpene ved Nymoen går. Dette kan
løses ved at pumpene stoppes ved eventuell brann.

5.1 Alternativ 1. Forsyning av Eggemoen fra Nymoen.
Baseres vannforsyningen til Eggemoen kun på overføring via Nymoen og Ul-
veliåsen, må høydebassenget på Hensmoen dimensjoneres for 8000pe. Det sam-
me gjelder trykkøkningsstasjonen ved Nymoen. Dette medfører behov for pumper
med kapasitet på ca. 40 l/s samt nytt høydebasseng med volum på ca. 2.200m3.
De nye pumpene må løfte 40mVs i tillegg til statisk løftehøyde og sing.tap. Det er
27mVs mer enn i dag.

Det ligger ca. 3700m med Ø200mm støpejernsrør mellom Nymoen og Ulveliåsen.
Det er kun en liten ringforbindelse på Hensmoen (DN150 STJ).

Overføringsledning Hensmoen/Nymoen - Eggemoen

Det er i forbindelse med fremtidig bebyggelse på Eggemoen hvis planlagte regule-
ringsplaner realiseres. Det legges til rette for 6500 pe i de planene som foreligger
samt er under utarbeidelse/behandling. Aktuelle traseer for fremføring er de 3 veg-
traseene for forkortelse av E16 mellom Jevnaker og Hønefoss. I realiteten vurde-
res 2 av traseene da de to sørligste E16 alternativene er ca. like lange samt at de
ender opp på samme sted på Nymoen, dvs samme tilknytningspunkt for vann.
Avløpet fra Eggemoen er ikke vurdert i dette forprosjektet da det tas via Viul (andre
overføringssystemer.
Forutsetter brannvannskrav på 50l/s med uttak i 4 timer. Dette gir behov for et bas-
seng på ca. 2200m3 (forutsatt 8000pe og 300 l/pe*døgn).

Forutsetter tilknyt-
ningspunkt Egge-
moen i sørenden
av flystripa.
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Figur 5. Ledningsnett Nymoen – Hensmoen – Ulveliåsen

Vi har valgt å se på 2 av traseene da de to sydligste kommer inn på samme sted
ved Nymoen og er ca. samme lengde. Jfr. tegning H302.
Eggemoen ligger på ca. kote +190 og vi har valgt å plassere uttakspunktet like ved
sørenden av flyplassen ved sammenligning av de to alternativene.

Med forsyning fra Ulveliåsen, er statisk trykk 67mVs. Med krav om resttrykk på
20mVs samt litt singulærtap, så kan maks trykktap på ledningsnettet mellom
Ulveliåsen og Eggemoen være 45mVs.
Ser en på dimensjonering av ny vannledning til Eggemoen, så vil de ulike dimen-
sjonene gi følgende trykktap ved uttak på 50l/s på Eggemoen:

Dimensjon Trykktap (mVs) MERKNAD

Ø315 PE 15,4(nord)
16,4 (sør)

Eksisterende ledningsnett må utbedres slik at
tap ikke overstiger ca. 30mVs.

Ø355 PE 8,3(nord)
8,8(sør)

Eksisterende ledningsnett må utbedres slik at
tap ikke overstiger ca. 36mVs.

Tabell 2. Beregning av trykktap ny overføringsledning

Alternativ Nord, lengde 3500m
Hvis en stipulerer forbruksvann samt uttak på Eggemoen til 50l/s, så vil eksisteren-
de Ø200 støpejernsledning på Hensmoen vil gi et trykktap på 30mVs fra høyde-
bassenget til aktuelt tilknytningspunkt for overføringsledningen. Dette gir tilstrekke-
lig resttrykk på Eggemoen.
Regnes det med forbruksvann i sonen Hensmoen, vil tapet bli større og resttrykket
på Eggemoen vil være i grenseland. Det bør derfor foretas kapasitetsutbedring på
eksisterende ledningsnett. Et tiltak kan være å utbedre utløpsledning på ca. 800m
fra Ulveliåsen og ned til Hensmoen. Utbedring kan skje f.eks ved å legge ny vann-
ledning med innvendig dimensjon 200mm parallelt med eksisterende ledning.

Alternativ Sør, lengde 3730m
Hvis en stipulerer forbruksvann samt uttak på Eggemoen til 50l/s, så vil eksisteren-
de Ø200 støpejernsledning på Hensmoen vil gi et trykktap på over 60mVs fra høy-
debassenget til aktuelt tilknytningspunkt for overføringsledningen. Dette vil gi for
stort trykktap noe som medfører at eksisterende ledningsnett må oppgraderes
uavhengig av hvilken ledningsdimensjon som velges mot Eggemoen.
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Figur 6:: Trase Eggemoen – Hensmoen

Det nordre alternativet følger trase på Eggemoen der 2600m ligger på selve grus-
moen. For det søndre alternativet går bare en liten del av traseen på grusmoen.
Resterende trase er krevende terreng med ravinedaler mm.
Det nordre alternativet er det rimeligste løsningen, basert på traselengde, behov
for oppgradering av eksisterende ledningsnett, samt terrengvurderinger.

Hvis Statens Vegvesen går for det søndre alternativet, vurderes det nordre som et
rimeligere alternativ å gjennomføre alene, sammenlignet med å samordne med
Statens Vegvesen. Dette begrunnes med at å gå i egen grøftetrase i lett terreng på
Eggemoen er rimeligere enn å tilpasse seg Vegvesenets prosjekt, veger og kon-
struksjoner (bruer m.m.).
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5.2 Alternativ 2. Forsyning av Eggemoen fra Nymoen og
Viul samt lavtrykksbasseng på Eggemoen.

I stedet for å forsyne Eggemoen via HB Ulveliåsen, kan en tenke seg et lokalt bas-
seng på Eggemoen (lavtrykk). Da vil en kunne legge kostnader i et nytt basseng
her i stedet for å bygge større basseng ved Ulveliåsen. Legger til grunn overføring
både via Viul og Hensmoen.

Tilføring av vann til Eggemoen baseres da kun forbruksvann (dimensjonerende
vannmengde) og kan tas fra både HB Ulveliåsen og Viul. Som nevnt gir trykkøk-
ningen fra Viul over 40l/s inn i området i dag.

Høydebassenget på Eggemoen vil bli liggende lavere enn Ulveliåsen og således
må det inn ventilkummer med styring. Selve bassenget dimensjoneres kun for
brannvann, ca. 750m3.

Traseforslaget nedenfor baserer seg på korteste veg fra Hensmoen og til Egge-
moen med plassering av nytt høydebasseng i et område som vil være sentralt bå-
de for reguleringsplan nr. 375 (Røisi) og plan nr. 367 (Ola Tronrud AS).

Bilde 5: Trase Hensmoen – Eggemoen (her vist med reguleringsforslag til plan nr. 375).

Overføringsledning kommer på 2100m. I tillegg bør ledningen sammenknyttes med
ledning inne på området fra Viul, Ø250 PE og Ø200 PE som ligger i Flyplassvegen.
Det vil også være kort avstand med tanke på eventuell overføringsledning mot
Jevnaker ved å ligge i vegen som ligger langs vestsiden av reguleringsområdet til
Ola Tronrud AS. Videre kan en ligge i nedlagt jernbanetrase.
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Dimensjonering overføringsledning.
Hvis en dimensjonerer for forbruksvann fra både Hensmoen og Viul, vil 6500pe og
300l/s*døgn samt time/døgnfaktor på 2, gi en Qdim på nesten 40l/s.
Ulveliåsen er for lite basseng for utjevning. Trykkøkningsstasjonen VP Nymoen må
da ta både time- og døgnutjevning.

En overføringsledning fra Eggemoen på Ø280 PE SDR11, gir et trykktap på
11mVs ved uttak på 40l/s på Eggemoen. Dette gir tilfredsstillende resttrykk på Eg-
gemoen.

Større dimensjon bør vurderes hvis en tenker seg samarbeid mot Jevnaker kom-
mune i fremtiden mhp reservevannforsyning, avhengig av hvor stort område en
ønsker å dekke.

6 Konklusjon

Hvis en ønsker 100% forsyning fra Ulveliåsen, medfører dette at eksisterende HB
Ulveliåsen må utbedres kapasitetsmessig. Å dimensjonere Ulveliåsen for brann-
vann til Eggemoen vil medføre mye større oppholdstid i basseng og overførings-
ledning enn hva er tilfellet i dag.

Ved å bygge lokalt basseng på Eggemoen dimensjonert for brannvann, vil en kun-
ne dimensjonere overføringsledningene for dimensjonerende vannmengde og så-
ledes få en bedre situasjon mhp oppholdstid og vannkvalitet. Med mulighet for ma-
ting både fra Hensmoen og Viul, vil sikkerheten være og i tilfelle bortfall av en
trykkøkningsstasjon eller eventuell bortfall på en av overføringsledningene.

Det anbefales derfor å bygge ny overføringsledning fra Hensmoen frem til Egge-
moen samt å etablere lavtrykkbasseng på Eggemoen for å ivareta brannvanns-
kravet.
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Arkivsaksnr.: 14/1488-4  Arkiv: PLN 366  

 

Sak: 116/14 

 

Områdereguleringsplan 366 Kunnskapspark Ringerike 1.gangs behandling 

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Kommunen vedtar å legge planforslag for områdereguleringsplan nr. 366 

“Kunnskapspark Ringerike” (med konsekvensutredning) ut på høring og offentlig 

ettersyn. 

 
2. Det tas sikte på at planforslaget, ved vedtak, skal erstatte eksisterende 

reguleringsplaner for områdene innen planens avgrensning. 

 

3. Før 2.gangs behandling skal plankart og bestemmelser kvalitetssikres i 

forhold til å ivareta tilfredsstillende sikkerhet mot ras. 

 

4. Det må, før sluttbehandling, vurderes rekkefølgebestemmelser for tillatt 

utbygging i tråd med konklusjonene i trafikkanalysen. 

 

5. Planforslaget legges på høring med begge kryssalternativer. Ved endt 

høring fremmer rådmannen sak for endelig avgjørelse av kryssløsning og 

innarbeider dette i planforslag til sluttvedtak. 
 

6. Rådmannen skal før 2.gangs behandling avklare erstatningsansvar og 

finansiering av nødvendig grunnerverv og påført ulempe for berørte 

grunneiere. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.11.2014: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens innstilling til 

formannskapet. 
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Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
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Arkivsaksnr.: 14/1488-1   Arkiv: PLN 366  

 

Områdereguleringsplan 366 Kunnskapspark Ringerike 1.gangs behandling 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunen vedtar å legge planforslag for områdereguleringsplan nr. 366 “Kunnskapspark 

Ringerike” (med konsekvensutredning) ut på høring og offentlig ettersyn. 

 
2. Det tas sikte på at planforslaget, ved vedtak, skal erstatte eksisterende 

reguleringsplaner for områdene innen planens avgrensning. 

 

3. Før 2.gangs behandling skal plankart og bestemmelser kvalitetssikres i forhold 

til å ivareta tilfredsstillende sikkerhet mot ras. 

 

4. Det må, før sluttbehandling, vurderes rekkefølgebestemmelser for tillatt 

utbygging i tråd med konklusjonene i trafikkanalysen. 

 

5. Planforslaget legges på høring med begge kryssalternativer. Ved endt høring 

fremmer rådmannen sak for endelig avgjørelse av kryssløsning og innarbeider 

dette i planforslag til sluttvedtak. 
 

6. Rådmannen skal før 2.gangs behandling avklare erstatningsansvar og 

finansiering av nødvendig grunnerverv og påført ulempe for berørte grunneiere. 

 

 

Sammendrag 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avdeling Hønefoss, har behov for en plan som kan avklare 

arealbruken i området på en fremtidsrettet måte, og en områdereguleringsplan, jf. plan- og 

bygningsloven (pbl) § 12-2, anses som det planredskapet som egner seg her. 

 

En områderegulering for “Kunnskapspark Ringerike” anses å ha “vesentlig virkning for 

miljø og samfunn” og utløser derfor kravet om planprogram og Konsekvensutredning (KU). Jf 

pbl §§ 4-1 og 4-2. 



Planforslaget åpner for betydelig utbygging av undervisningslokaler, studentboliger og 

høgskoletilknyttet næring. Det er ingen konkrete planer for denne utviklingen med tanke på 

nye undervisningsbygg eller næringsutvikling. Planen gir nødvendig fleksibilitet for høgskolen 

til å utvikle seg og gir muligheter som er nødvendige for å opprettholde sin attraktivitet og 

konkurranseevne opp i mot andre læringsinstitusjoner. 

Reguleringen legger til rette for at studentboliger kan etableres innenfor planområdet, noe som 

kan bidra positivt til en sterkere identitet og liv på campus. 

Planen tar sikte på å legge til rette for utvikling av et campusområde med høy kvalitet. 

Etablering av nytt kryss vil bedre adkomst til høgskolen og tilgjengelighet til sentrum og 

omkringliggende områder. Gjennomføring av nytt kryss er ikke sikret i forslag til 

reguleringsbestemmelser.  

 

Innledning / bakgrunn 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) sine lokaler i Dalsbråten er utdaterte og høgskolen 

ønsker å utvikle sin avdeling i Hønefoss med undervisningslokaler og nye områder for 

studentboliger. Et prosjekt “Kunnskapspark Ringerike” er i gang med HBV og Ringerike 

Utvikling (RU) som initiativtakere. Planen åpner for høyere utnyttelse av området og tillater 

bygging av undervisningsbygg, studentboliger, torg og uterom, samt høgskoletilknyttede 

næringer og videreføring av bolig i deler av eksisterende boligområder. Planen har fokus på 

tilgjengelighet for gående og syklende og legger opp til at deler av parkeringen på området 

skal legges under bakken i forbindelse med etablering av nye studentboliger. Planen vil ha 

store konsekvenser for enkelte naboer som blir sterkt berørt ved omlegging av atkomsten til 

området. 

 
Statsbygg er grunneier i området og samarbeider med HBV og Studentsamskipnaden i Buskerud 

(SiBu) om oppdatering av undervisningslokaler, utvikling av høgskoleområdet og planlegging av 

nye studentboliger i Hønefoss. 

Slik situasjonen er i dag er HBV lite synlig i bybildet og for dårlig knyttet opp mot sentrum. 

Adkomstforholdene til høgskolen er vanskelige og mye av arealene rundt skolen brukes til 

parkering. 

 
Det er behov for en plan som gir mer detaljerte, områdevise avklaringer av arealbruken. 

 

 

Beskrivelse av saken 
Eldre reguleringsplaner 

I tillegg til gjeldende reguleringsplan for selve HBV-tomta er det i dette området flere mindre 

reguleringsplaner fra ulike tidsperioder. Noen av disse reguleringsplanene er eldre, ikke 

gjennomførbare planer. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan og de deler av 

andre vedtatte reguleringsplaner som omfattes av planen ved godkjenning av områderegulering 

nr. 366 “Kunnskapspark Ringerike”. 

I planbeskrivelsen kapittel 4.6 er berørte reguleringsplaner listet opp. Det konkluderes med at 

omreguleringen ikke vil gi særlig negative konsekvenser men derimot rydde opp i eldre planer. 

 
 
Mulighetsstudien 



Prosjektet "Kunnskapspark Ringerike" er organisert i tre undergrupper: 

Stedsutviklingsgruppen, faggruppen og knutepunktgruppen med hver sin gruppeleder. 

Ringerike Utvikling har sekretariatet. 

Eksisterende reguleringsplan nr. 217 for Statens Lærerhøgskole i Handel- og Kontorfag’s tomt 

(nå HBV) i Dalsbråten er fra 1993 og viser reguleringsformål offentlige bygninger og 

trafikkområde kjøreveg helt i vest på reguleringsplanen. 

 

Stedsutviklingsgruppen har utarbeidet en mulighetsstudie (s.47/48 i planbeskrivelsen) for 

Kunnskapspark Ringerike for å vurdere romlig utvikling av eiendommen og naboeiendommene 

til høgskolen. Studiene tok utgangspunkt i mulighetene og analyserte behov og brukbarhet. 

Konklusjoner fra dette arbeidet er tatt med videre i reguleringsplanprosessen. 

 
Studentboliger 

SiBu’s boliger var tidligere spredt på tre geografiske steder i Hønefoss med til sammen 9 eldre 

bygg, med de driftsulemper som dette medfører. Disse 9 byggene utgjør 120 boenheter. SiBu 

har estimert et behov for ca. 250 hybelenheter i Hønefoss. Ved nybygg opereres det med en 

nøkkelfaktor på 30 m² pr. hybelenhet. SiBu er i ferd med å selge sine gamle studentboliger og 

posisjonerer seg derved for å kunne investere på campus.  

 
Områdereguleringa legger til rette for at en større andel av studentboligene kan etableres 

innenfor planområdet, noe som ventes å bidra positivt til en sterkere identitet og campus på 

området. Området ventes også å få mer liv ved at det blir flere personer utenom skoletid og det 

vil bli lettere å samle folk til interne aktiviteter og arrangementer. 

Mulig gangbru over Storelva mot Schjongslunden er tatt med i planforslaget. Det knyttes ikke 

rekkefølgebestemmelser til gjennomføring av gangbru. Eventuell gjennomføring av denne er 

derfor avhengig av interesse og finansiering fra parter som kan ha nytte av en slik forbindelse.  

Det er lagt vekt på gode gangforbindelser og kontakt mot omkringliggende grøntområder og de 

nye utbyggingsområdene i Krakstadmarka. 

Planforslaget sikrer forbindelse og mulighet for allmenn ferdsel fra grøntområdene i øst gjennom 

bestemmelsen §2.3.4  

 
Utviklingsmuligheter 

Plangrepet legger til rette for utviklingsmuligheter som anses ønskelige og realistiske og har lagt 

stor vekt på arealsituasjonen både bruksmessig og estetisk. Ringerike kommune ønsker en 

helhetlig utvikling av området, der lokaliteter for høgskolen, studentboliger og uteområdene 

sees i sammenheng med kommunikasjonsårer mot byen. 

 

Planforslaget gir mulighet for fortetting og etablering av ytterligere 20 000 kvm BRA innen 

arealene BOP1 og BKB5.  

BOP1 skal nyttes til offentlig eller privat tjenesteyting i form av undervisning, forskning, 

næringsutvikling samt servicefunksjoner for studenter og ansatte. I første omgang er det 

nærliggende med en ombygging av eksisterende bygningsmasse i BOP1 (Høgskolebygget).  

BKB5 skal nyttes til studentboliger og offentlig eller privat tjenesteyting. Det legges opp til 

etablering av inntil 250 studentboliger/ 10 000kvm BRA på BKB5 (nåværende 

parkeringsarealer). Økning i antall studenter nær høgskolen ventes å ha en positiv effekt for 

campus-området.  

Planforslaget legger til rette for betydelig utbygging også av undervisningslokaler, 

studentboliger og høgskoletilknyttet næring. Det er ingen konkrete planer for denne 

utviklingen, men planen gir nødvendig fleksibilitet for Høgskolen til å utvikle seg i tråd med 



utviklingen og gir muligheter som er nødvendige for å opprettholde sin attraktivitet og 

konkurranseevne opp i mot andre læringsinstitusjoner. 

Bestemmelsene gir strenge føringer for bruk av materialer og hvordan bygninger skal henvende 

seg til offentlige plasser. 

 
Det tas hensyn til grønne verdier og legges opp til at området og bygninger også skal kunne 

brukes av andre som ikke har direkte tilknytning til høgskolen. Det er lagt vekt på god 

tilgjengelighet for alle. 

 
Områdeplanen 

Planeier er kommunen, men etter avtale har planforslaget blitt utarbeidet av Statsbygg i tråd 

med høgskolens behov. Områdeplanen består av plankart med bestemmelser og en 

planbeskrivelse. Områdeplanen Kunnskapspark Ringerike er en så omfattende plan at det også 

inntrer krav om konsekvensutredning. I den sammenheng er det gjort utredning av naturmiljø, 

trafikkforhold, grunnforhold, klima/luft/støy, samt risiko og sårbarhetsanalyse. Konklusjonene 

fra utredningene er overført til planbeskrivelsen. Andre forhold som har vært relevante for 

planarbeidet er også synliggjort og vurdert i planbeskrivelsen. 

 

Naturmiljø/biologisk mangfold 

Alle planforslag skal vurderes i forhold til naturmangfoldloven. 

Planforslaget berører i mindre grad uberørt natur og kartleggingen av berørte og tilgrensende 

områder anses tilstrekkelige. Planbeskrivelsen konkluderer med at utviklingen det reguleres for 

kan gi negative konsekvenser for fuglearten spurvehauk dersom arten ikke finner andre 

tilholdssteder i nærområdet. Konsekvensene totalt vurderes som svakt negative. Det anbefales 

ikke avbøtende tiltak i planbeskrivelsen. 

 

Trafikkforhold 

Planforslaget viser ny kryssløsning fra Bredalsveien mot Osloveien (Rv.35) I forbindelse med 

planarbeidet har det ikke vært krav fra regionale myndigheter om endring av krysset, men det 

har vært hensiktsmessig å ta krysset med i planen for å sikre en hensiktsmessig og attraktiv 

atkomstsituasjon for Høgskolen. Planforslaget vurderer konsekvensene for trafikkforholdene 

som minimale ved gjennomføring av et første utbyggingstrinn som dermed ikke utløser behov 

for endring av dagens situasjon.  

Ved full utbygging blir konsekvensene vurdert som positive ved ombygging av kryss og tiltak 

som bedrer forholdene for fotgjengere. Dagens undergang forutsettes erstattet med kryssing i 

plan ved etablering av nytt kryss. Dagens undergang anses som mindre gunstig ut i fra 

stigningsforhold og universell utforming, men også fordi den ikke gir gode og logiske 

forbindelser på tvers av Osloveien. Statens Vegvesen har ytret sterk skepsis mot en fjerning av 

undergangen. 

Planforslaget tar utgangspunkt i ønske om etablering av x-kryss. Dette gir dårligere kapasitet 

for biltrafikk enn rundkjøring, men i vurderingen er det vektlagt at dette er et hensyn som 

prioriteres ned i forhold å skape en attraktiv og urban atkomst til høgskoleområdet, samt 

hensynet til myke trafikanter. 

Krysset ligger på hovedinnfartsåren til Hønefoss. Og tilgjengeligheten mellom byen og E-

16, og utbyggingsområdene på Hvervenmoen og Tanberglia vil bli sterkt berørt. 

 



Etablering av rundkjøring vil gi best trafikkapasitet. I planen nedprioriteres hensynet til 

trafikkavvikling sett opp mot fordelene et X-kryss har i form av å skape en attraktiv atkomst 

for høgskolen og styrke det urbane preget. 

 

En rundkjøring vil beslaglegge større deler av kommunens grunn sør-vest for krysset. Ved valg 

av X-kryss vil arealene utgjøre en større sammenhengende tomt med god eksponering, noe 

som antas å kunne gi mulighet for høyere verdi av arealene enn ved etablering av rundkjøring. 

 

 

Planforslaget stiller ikke krav til gjennomføring av krysset gjennom rekkefølgebestemmelsene 

og viser gjennom trafikkanalysen at planlagt utbygging av studentboliger og ombygging av 

Høgskolen ikke utløser behov for kryssendring. Rådmannen kan heller ikke se at etableringen 

av krysset er naturlig å pålegge andre planer. Statens Vegvesen har signalisert skepsis til 

forslag om kryssendring og stiller seg negative til fjerning av undergangen.  

 

Grunnforhold 

Planprogrammet gav føringer om at grunnforholdene i området må vies spesiell 

oppmerksomhet. Det er utarbeidet en geoteknisk rapport om grunnforhold som konkluderer 

med at fundamenteringsforholdene i området ikke er spesielt problematiske. Det vises til 

grunnundersøkelsene fra Krakstadmarka og konkluderes med nærmere grunnundersøkelser må 

gjennomføres dersom man går ut over det som beskrives som sikkert i denne rapporten. 

Planforslaget stiller ikke krav til nærmere undersøkelser og det er heller ikke avsatt 

byggegrense mot elveskrenten. 

 

Klima/luft/støy 



Planforslaget vurderes ikke å ha vesentlig innvirkning på temaene og foreslår ingen spesielle 

tiltak. 

 

Barn og unge. 

Planforslaget vurderes å ha positive konsekvenser for barn og unge ved at det åpner området 

og bedrer forbindelsene til omkringliggende grøntområdet. Tiltak for sikring av myke 

trafikanter ved Bredalskrysset og sterk begrensning av biltrafikk i campusområdet anses også 

som positivt for barn og unge. 

 

Eiendomsinngrep/ konsekvenser for grunneiere. 

Planforslaget får konsekvenser for en rekke grunneiere. Utfyllende beskrivelse av 

konsekvenser gis i planbeskrivelsen 6.6.8: Tabellen under er hentet fra planbeskrivelsen og 

viser oversikt over eiendomsinngrep. 

Gnr 

/bnr  

Areal som 

må 

omdisponere

s 

Areal avgis til  Bolighus 

må rives 

37/206 150 m2 Utvidelse av Osloveien.   

37/207 91 m2 Hjørne går med ved omlegging av veg  

38/16 311 m2 Stripeareal til felles adkomstvei SV3, samt kjøreveg 

SKV1 

 

38/17 276 m2 Utvidelse av Osloveien. Hjørne til fellesadkomst SV3.  

38/18 369 m2 Bred stripe areal for ny Bredalsvei. Mulig 

erstatningsareal nord, vest og øst for tomten 

 

38/19 41,1 m2 Stripeareal for ny Bredalsvei  

38/26 573 m2 Stripeareal for kjøreveg SKV1  

38/43 221 m2 Stripeareal for kjøreveg SKV1  

38/44 91 m2 Stripeareal til felles adkomstvei SV3, samt kjøreveg 

SKV1 

 

38/38 293 m2 

(482 m2) 

Eiendommen må erverves og rives for fremføring 

av ny Bredalsvei samt nytt kryss med Osloveien 

X 

38/51 785 m2 Et område av boligeiendommen er avsatt som felt 

BKB5 

 

38/52 12,4 m2 Hjørne går med ved omlegging av veg  

38/67 46,5 m2 Utvidelse av Osloveien. Hjørne til fellesadkomst SV3.   

38/69 2640 m2 Et område av eiendommen inngår i BOP1  



38/70 41,4 m2 Stripeareal for ny Bredalsvei  

38/83 498 m2 

(675 m2) 

Eiendommen må erverves og rives for fremføring 

av ny Bredalsvei samt nytt kryss med kjøreveg 

SKV1 

X 

38/90 1,8 m2 Hjørne går med ved omlegging av vei  

38/95 37,6 m2 Stripeareal for ny Bredalsvei  

*Grå markering angir mindre konsekvenser 

Hvit markering angir større konsekvenser 

Rød angir behov for erverv av eiendom og riving av bolig. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
 I kommuneplanens arealdel fra 2007 er området ved Høgskolen avsatt til offentlige bygninger. 

De nærmeste områdene rundt er avsatt til boligområder og bak skolen på østsiden er arealene 

definert til fremtidig boligområde. Mot nord er arealene langs Storelva og opp til skolen avsatt 

til friområde. Det nederste kvartalet på nordsiden av Bredalsveien er i arealdelen avsatt til 

byggeområde erverv. 

I planbeskrivelsen er planer, føringer og retningslinjer som vurderes som relevante listet opp 

under kapittel 4. I kapittel 6, punkt 2 går det frem hvordan planforslaget er vurdert i forhold til 

disse. Planforslaget er i hovedsak i tråd med overordnede planer. Spesielt trekkes det fram at 

samlokalisering av studentboliger ventes å generere mindre trafikk, forholdene for gående og 

syklende bedres og adkomst til grøntområder og høgskoleområdet gjøres bedre og mer 

attraktivt. 

 

Juridiske forhold  
Områderegulering brukes av kommunen der den finner det er behov for å gi mer detaljerte, 

områdevise avklaringer av arealbruken enn kommuneplanens arealdel viser. 

 
I forskrift om konsekvensutredninger § 6 er det redegjort for innholdet i planprogram. For 

områdereguleringsplanen utredes bare de delene av planen som fastsetter rammer for fremtidig 

utbygging og som innebærer endringer i forhold til gjeldende plan. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Det ble forhåndsvarslet om oppstart av områderegulering i brev til berørte parter og naboer 12. 

juli 2011. Dette ble gjort på grunn av arbeidene med mulighetsstudien. Det innkom en merknad 

fra Buskerud fylkeskommune om behov for registrering av automatisk fredede kulturminner. 

Kravet ble senere trukket i e-post datert 1.februar 2012. Det ble fattet vedtak om oppstart av 

planarbeidet i HMA (sak: 144/11 5. des. 2011) og Formannskapet (sak 11/12 17.jan.2012). 

Samtidig ble planprogrammet vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Oppstart av plan og 

høring av planprogram ble varslet i brev og annonsert i Ring blad 28.01.2012 med frist for 

innspill 12.03.2012. Planprogrammet ble behandlet av HMA 3.des 21012(sak 146/12) og 

fastsatt av Formannskapet (sak 264/12) den 4.des.2012. 

  

Økonomiske forhold 



Planen legger opp til en ombygging av Bredalskrysset og ombygging av Bredalsveien. 

Endringene medfører behov for grunnerverv for å sikre gjennomføringen. 

Ombyggingene er ikke nødvendige som følge av de planene som foreligger for 

utvikling av området på det nåværende tidspunkt, men det kan være naturlig at 

kommunen bidrar i et spleiselag ved senere endring av Bredalskrysset i tråd med 

planen. Det vil være aktuelt for kommunen å forskuttere innløsning av eiendommene 

som er nødvendige å erverve dersom eierne, på grunnlag av planen, ønsker dette. Det 

anses at kommunen vil kunne nyttiggjøre seg eiendommene på en hensiktsmessig måte 

fram mot en fremtidig gjennomføring av kryssendringen, samt at kostnadene ved erverv 

vil kunne inngå i kommunens del av spleiselaget.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Forslag til planprogram beskriver opplegg for informasjon og medvirkning, spesielt i 

forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. 

Grunneiere som blir berørt gjennom inngrep på deres eiendom bør følges opp tett for å 

sikre at de får tilstrekkelig informasjon om konsekvenser og forventet framdrift. 

 

Alternative løsninger 
I mulighetsstudiene har det vært sett på ulike alternativer for utbygging som i ulik grad har 

tatt inn næring/industri/kontor og sett på ulike scenarier for campusutvikling. Høgskolen 

mener planforslaget som foreligger til behandling vil være et godt utgangspunkt for 

utvikling av høgskoleområdet. Og den anser at et større fokus på næringsarealer kan bli 

problematisk ut i fra begrenset etterspørsel etter næringsarealer som knytter seg direkte mot 

Høgskolen, selv om dette kan skape gjensidig nytte.  

 

I forhold til trafikkløsning beskriver planforslaget to alternativer med henholdsvis X-kryss 

og rundkjøring, der X-kryss fremmes som det foretrukne alternativet. Etablering av 

rundkjøring vil gi best trafikkapasitet. I planen nedprioriteres hensynet til trafikkavvikling 

sett opp mot fordelene et X-kryss har i form av å skape en attraktiv atkomst for høgskolen 

og styrke det urbane preget. Det argumenteres også med at X-kryss er mer 

fotgjengervennlig og at kapasitetsreduksjonen i forhold til rundkjøring er akseptabel ut i fra 

signaler om å fremme hensynene for gående og syklende og begrense bilbasert trafikk.  

Dette er i stor grad et politisk spørsmål om hvilke grupper som skal prioriteres og hvordan 

man ønsker utvikling av byen. Krysset ligger på hovedinnfartsåren til Hønefoss og vil ha 

betydning for tilgjengelighet mellom byen og E-16, samt de nye utbyggingsområdene på 

Hvervenkastet og boligområdene i Tanberglia. 

 

Et alternativ er å legge planen ut til høring og offentlig ettersyn med begge løsningene og 

fatte beslutning om ønsket kryssløsning etter vurdering av innspill. Dette kan gjøres 

gjennom egen sak eller fastsettes ved 2.gangs behandling. Ulempen ved å avvente 

avgjørelsen til 2.gangs behandling er at planforslaget da må utarbeides i to versjoner med 

tilhørende konsekvenser ved valg av de ulike løsningene.  

Krysset er ikke tenkt opparbeidet som følge av planlagte utbygginger innen planområdet, 

men vil være nødvendig dersom man i fremtiden får en økt attraktivitet og videre 

utbygging av høyskoleområdet. 

 

Valg av trafikkløsning har konsekvenser på kommunens arealer nær krysset. X-kryss krever 

mindre areal enn en rundkjøring. 



 

 

Prinsipielle avklaringer 
Det er avklart at SiBu ønsker nye studentboliger på campus og det skal ikke planlegges for at 

disse skal spres rundt i Hønefoss. 

 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen ser meget positiv på at Høgskolen i Buskerud og Vestfold og SiBu velger å satse 

videre på utvikling av høgskolemiljøet i Hønefoss. 

For Hønefoss som by representerer Høgskolen en stor verdi både som tilbud og gjennom 

studentene som bidrar i samfunnet. Kommunen bør etter rådmannens syn derfor gjøre sitt 

ytterste for å tilrettelegge for at høgskolen skal ha mulighet for å utvikle seg og ta grep for å 

sikre sin attraktivitet og konkurranseevne mot andre læringsinstitusjoner. 

 
Området ved HBV har et potensiale for utvikling. Ringerike kommune ønsker en helhetlig 

utvikling av området, der lokaliteter for høgskolen, studentboliger og uteområdene sees i 

sammenheng med kommunikasjonsårer mot byen. Rådmannen anser at planforslaget legger 

opp til en fornuftig og realistisk utvikling og støtter Høgskolens syn om å styrke campus 

gjennom etablering av studentboliger for å styrke studentmiljøet. 

 

Planforslaget legger til rette for god tilgjengelighet og åpner for at flere kan bruke områdene. 

Rådmannen anser at dette er et grep som kan knytte Høgskolen tettere til lokalsamfunnet og 

bidra positivt til utviklingen av byen. Høgskolen vil også kunne bli et tyngdepunkt for 

kulturelle aktiviteter som bidrar til å gjøre området både mer attraktivt og sentrumsnært. 

 
Planprogrammet ga føringer om utredning av grunnforholdene. Rapporten som ble utarbeidet 

konkluderer med at grunnforholdene ikke er spesielt problematiske, men sier at løsning av 

fundamentering må avklares senere i planutviklingen. Det er også vist til konklusjonene fra 

undersøkelsene for Krakstadmarka. 

Planbeskrivelsen sier noe om at planen ikke tar sikte på bygging utenfor områdene som i dag 

allerede er bebygget, men dette ser ikke ut til å være sikret tilstrekkelig gjennom plassering av 

byggegrenser eller krav om dokumentering av grunnforhold eller løsning for fundamentering. 

Det må også tillegges at mens Tandberglia (del av Krakstadmarka) tar sikte på utbygging av 

mindre boliger, legges det her opp til adskillig større bygg, samtidig som beltet mot skråning 

ikke er sikret i samme grad gjennom byggegrense. Rådmannen anser at forholdet ikke er 

vesentlig for prinsippene om utvikling av området, men at det kan ha betydning for detaljert 

plassering av enkeltbygg i framtiden og tar sikte på at dette avklares nærmere før 2.gangs 

behandling. 

 

Det er ikke stilt krav til videre utredning av gang/sykkelbro ut over at seilingshøyde/ fri høyde 

under brua må fastsettes ved byggesak. Rådmannen har forståelse for at det ikke stilles krav til 

gjennomføring av gangbrua av hensyn til økonomisk usikkerhet og fremdrift. Etablering av 

gangbro vil imidlertid kunne medføre endringer i strømninga i elva og berøre naturmangfoldet 

og rådmannen mener derfor det må stilles krav om utredning av tiltakets konsekvenser for disse 

temaene eller innføres plankrav før etablering av bro. 

 



Planforslaget endrer ikke gjeldende reguleringer i området i vesentlig grad, men fører til at det i 

noen områder legges opp til en framtidig høyere utnytelse.  

Forslaget får likevel store konsekvenser for enkeltpersoner som får sin eiendom berørt. Dette 

gjelder spesielt eiendommene Gnr/Bnr 38/38 og 38/83 der forslag til ny atkomst medfører 

behov for å rive boligene på eiendommene. Også andre blir berørt blant annet gjennom endring 

av atkomstforhold og tap av arealer. Rådmannen har igangsatt arbeidet med å kartlegge 

konsekvenser for de sterkest berørte og ser på løsninger for å redusere negative konsekvenser. 

Det er gjennomført et informasjonsmøte med eierne av de mest berørte eiendommene. Her gikk 

det fram at det ved vedtak av områdereguleringen vil bli fremmet krav om innløsning av disse 

eiendommene. 

Planforslaget stiller ikke krav om gjennomføring av regulert kryssløsning. Det ser ikke ut til at 

det er andre planer som det vil være naturlig å pålegge ombygging av krysset og dette skaper en 

usikkerhet rundt tidsperspektiv for gjennomføring som er uheldig. Konsekvensene av regulert 

kryssløsning, uavhengig av om man velger X-kryss eller rundkjøring, er store for enkelte 

grunneiere. Rådmannen ser det derfor tilrådelig å avklare ansvar og nytte/ulempe ytterligere før 

det treffes endelig valg av atkomstløsning for Høgskoleområde der også eksisterende atkomst 

vurderes.  

Ettersom regulering av X-kryss eller rundkjøring får store konsekvenser for de mest berørte 

eiendommene og deres eiere må behovet og nytten av reguleringen vurderes opp mot 

økonomisk ulempe og usikkerhet for berørte grunneiere. Ansvar for krav om innløsning og 

erstatning for tap/ulempe som følge av reguleringen må også avklares før valg om 

atkomstløsning treffes. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen anser at planforslaget er svært oversiktlig og gir et godt grunnlag for å vurdere 

konsekvenser av områdereguleringa. Ut i fra forslaget innebærer planene om utvikling av 

området i første omgang bygging av studentboliger og ombygging av eksisterende 

undervisningslokaler. Det er påvist at første trinn ikke gir økt trafikk og det er derfor ikke tatt 

inn krav om opparbeidelse av krysset i bestemmelsene.  

Rådmannen ser imidlertid at det i beskrivelsen er angitt et trinn to som antas å generere mer 

trafikk og som ser ut til å forutsette endring av krysset uten at det er angitt 

rekkefølgebestemmelser for utbygging som sikrer gjennomføring.  

 

I forhold til valget mellom rundkjøring eller x-kryss anser Rådmannen vurderingene i 

planbeskrivelsen som fornuftige. Valg av kryssløsning vil imidlertid ha stor innvirkning på 

trafikkavviklingen mellom Hvervenkastet og sentrum og Rådmannen ser dette som et politisk 

valg av hva man vil prioritere. 
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PLANENS INTENSJON 

 

Hensikten med denne reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av et campusområde 

med høy kvalitet. Planen skal tilrettelegge for de nødvendige endringer og eventuelle 

utvidelser av høgskolens bygg, samt for bygging av studentboliger med tilhørende funksjoner.  

Torg og uterom skal bidra til en campus med høy attraktivitet.  

 

Planen skal også tilrettelegge for en bedre kryssløsning i kryssområdet Osloveien / Dronning 

Åstas / Bredalsveien, herunder en forbedret adkomst til campus. Gangforbindelser skal føres 

gjennom campus og bidra til å knytte campus nærmere omgivelsene rundt.  

 

Reguleringsplanen åpner for en fremtidig høyere utnyttelse i eksisterende boligområder 

innenfor planen, for eksempel til høgskoletilknyttede næringer, men også andre formål. 

Visjon:
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§ 1. Felles bestemmelser 

§ 1.1 Reguleringsformål 

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål: 

Arealformål, jf. pbl § 12-5: 

 

1. Bebyggelse og anlegg, herunder arealer for  

 

Boligbebyggelse BFS1, BFS2, BFS3 

Bebyggelse for offentlig eller privat 

tjenesteyting 

BOP1 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål Bolig/forretning/kontor/tjenesteyting 

BKB1, BKB2, BKB3, BKB4 

Bolig/tjenesteyting 

BKB5 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, herunder areal for  

Veg  SV1, SV2, SV3 

Kjøreveg  SKV1, SKV2 

Fortau  SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6 

Annen veggrunn – tekniske anlegg SVT (unummerert, flere uten tekst) 

Annen veggrunn – grøntareal SVG1, SVG2, SVG3 

Kollektivholdeplass SKH1, SKH2 

 

3. Grønnstruktur, herunder areal for  

Grønnstruktur G1, G2 

Turdrag GTD1, GTD2 

Turveg GT1, GT2 

Friområde GF1, GF2 

 

5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, samlet eller hver for seg, herunder 

områder for  

Naturformål LNA1, LNA2, LNA3 

 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone, herunder områder for  

Naturområde i sjø og vassdrag VNV1 

 

Hensynssoner, jf. pbl § 12-6: 

a) Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko. 

Frisiktsone H140_1 

Flomfare H320_1, H-320_2 

 

Bestemmelsesområder, jf. Kartforskriften / pbl § 12-7: 

Torg #1 

Gang-/sykkelbru #2 
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§ 1.2. Eierform 
 

For fellesareal og offentlige formål er eierform angitt på plankartet med liten bokstav foran 

formålsbetegnelsen: o_ = offentlig formål  

f_ = fellesareal for flere eiendommer 

 

På små formålsflater for samferdselsanlegg er tekst utelatt på plankartet av praktiske grunner. 

Eierform for vegers sidearealer som fortau, gang-/sykkelveg og annen veggrunn skal følge 

vegens eierform også der det av praktiske årsaker er utelatt teksting. 

Deltakere i felles areal er angitt under bestemmelsen til det aktuelle arealformålet. 

§ 1.3 Universell utforming 

Universell utforming skal legges til grunn for utforming av tiltak innen planområdet. Ved 

søknad om tillatelse til tiltak skal det redegjøres for eventuelle behov for tilpasninger, også 

utenfor det aktuelle tiltaket eller eiendommen, som er nødvendig for å oppnå gode 

sammenhenger mellom tiltaket og det øvrige fysiske miljøet.  

§ 2. Bebyggelse og anlegg 
(pbl § 12-5 nr.1) 

§ 2.1 Felles bestemmelser for bebyggelse og anlegg 

1. Støy 

Miljøverndepartementets skriv, T-1442, eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter og 

retningslinjer gjøres gjeldende for byggeområder innenfor planen.  

Til grunn for eventuelle avbøtende tiltak skal det foreligge en støyfaglig utredning som skal 

ligge ved søknad om tillatelse. I felt hvor avbøtende tiltak mot støy er nødvendig skal 

støytiltakene være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse gis. 

2. Vannbåren varme 

All ny bebyggelse innenfor planområdet skal tilrettelegges for vannbåren varme. 

3. Skilt og reklame 

Plassering og utforming av skilt og reklame skal dokumenteres ved tegninger som følger 

søknad om tillatelse til tiltak.  

Det tillates ikke skilt montert på møner, tak, gesimser og takutstikk. 

4. Parkering 

Kommunens parkeringsforskrift gjelder for områdene, med unntak og presiseringer som 

gjelder studentboliger slik det fremgår av § 2.3 og § 2.5. 

Parkeringsanlegg kan etableres under bakkenivå og skal i så fall ikke regnes med ved 

beregning av grad av utnyttelse. 

5. Utomhusplan 

Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal skal være dokumentert ved utomhusplan 

som framlegges ved søknad om tillatelse til tiltak. 

Utomhusplanen skal utarbeides i mål 1: 500 og omfatte kotesatt detaljplassering av 

bebyggelse, uteplasser, parkeringsplasser, veier og vise terrengendringer samt 

vegetasjonsbevaring og etablering av ny vegetasjon i feltet. 

Det skal settes av anvendelige arealer til uteopphold for aktuelle brukergrupper. 

Arealene skal ha god beliggenhet i forhold til solforhold, helling og støynivå, og de skal ikke 

bestå av smale striper. 
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§ 2.2 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS1, BFS2, BFS3) 

1. Formål 

Områdene BFS1, BFS2 og BFS3 skal nyttes til boligbebyggelse i form av frittliggende 

småhus (eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet, tomannsbolig, tre- og firemannsbolig, 

kjedehus, rekkehus, atriumhus). 

2. Utnyttingsgrad 

Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (%-BYA) og skal være maksimalt 25 %. 

3. Byggehøyder 

Maksimal byggehøyde for gesims er 7,0 m og for møne 10,0 m over gjennomsnittlig 

terrengnivå.  

Høyder skal måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I 

søknaden om tiltak skal gesims- og mønehøyder angis med kotetall sammen med høyder for 

både eksisterende og planlagt terreng. 

4. Bebyggelsens plassering 

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 

5. Uteoppholdsareal 

Minste uteoppholdsareal er MUA  25 m
2 
pr boenhet.  

§ 2.3 Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP1) 

1. Formål 

Område BOP1 skal nyttes til offentlig eller privat tjenesteyting i form av undervisning, samt 

forskning, næringsutvikling og administrasjon tilknyttet denne virksomheten.  

Servicevirksomhet for studenter og ansatte, herunder barnehage, kafè, kantinevirksomhet med 

mer, samt studentboliger kan også etableres innenfor området.  

I området inngår også internveier og plasser. Se også krav til torg i § 8 (#1). 

2. Utnyttingsgrad 

Utnyttingsgrad beregnes som bruksareal (m
2
-BRA) og skal være maksimalt 20 000 m

2
 BRA. 

3. Byggehøyder 

Maksimal byggehøyde er 16,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå.  

Deler av bebyggelsen tillates oppført med byggehøyder inntil 22 meter over gjennomsnittlig 

terrengnivå. Slike deler av bebyggelsen skal ikke utgjøre mer en 25 % av det totale bebygde 

arealet innen området. 

 

Høyder skal måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I 

søknaden om tiltak skal gesims- og mønehøyder angis med kotetall sammen med høyder for 

både eksisterende og planlagt terreng. 

4. Bebyggelsens plassering 

Bygninger skal plasseres innenfor formålsgrensene, men utbygging av område BOP1 og 

BKB5 kan sees i sammenheng og bygninger kan plasseres på tvers av formålsgrensen mellom 

disse to områdene. 

Bebyggelsen plasseres slik at forbindelsene mellom Osloveien i vest og turdragene GTD1 og 

GTD2 i øst blir ivaretatt som turveier for allmennheten gjennom områdene BOP1 og BKB5. 

5. Bebyggelsens utforming 

Bebyggelse som ligger inntil torget (#1) skal ha inngangsplan på nivå med torget og være 

utadrettet mot torget, herunder ha hovedinnganger fra torget. Inngangsplanet skal fortrinnsvis 
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benyttes til funksjoner som styrker torget som felles uterom. Servicefunksjoner og 

fellesfunksjoner skal i størst mulig grad ha sin inngang mot torget (#1). Se også bestemmelser 

til bestemmelsesområde #1 (torg) i § 8. 

Disse kravene gjelder også ved ombygging av eksisterende bygninger. 

6. Parkering 

Parkering skal løses felles for område BOP1 og BKB5 og fortrinnsvis plasseres under bakken. 

Avkjøring til parkering skal skje i vestre del av område BKB5. Biler skal i minst mulig grad 

ledes inn i område BOP1.  

 

For studentboliger gjelder følgende parkeringsnorm: 

Det skal opparbeides 0,1 biloppstillingsplass og 1,0 sykkelparkeringsplass pr hybelenhet 

I tillegg skal det opparbeides minst 2 parkeringsplasser for bevegelseshemmede pr 100 

boenheter. 

§ 2.4 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB1) 

1. Formål 

Områdene BKB1 skal nyttes til kombinert bebyggelse og anleggsformål men underformål 

som angitt på plankartet, men boliger tillates ikke i første og andre etasje mot Osloveien. 

2. Utnyttingsgrad 

Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (%-BYA) og skal være maksimalt 50 %. 

3. Byggehøyder 

Maksimal byggehøyde er 12,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå.  

Høyder skal måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I 

søknaden om tiltak skal gesims- og mønehøyder angis med kotetall sammen med høyder for 

både eksisterende og planlagt terreng. 

4. Bebyggelsens plassering 

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 

5. Uteoppholdsareal 

Minste uteoppholdsareal er MUA  25 m
2 
pr boenhet.  

6. Plankrav 

Det er ikke knyttet krav om detaljreguleringsplan til utbygging innenfor område BKB1. 

§ 2.5 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB2, BKB3, BKB4) 

1. Formål 

Områdene BKB2, BKB3 og BKB4 skal nyttes til kombinert bebyggelse og anleggsformål 

men underformål som angitt på plankartet, men boliger tillates ikke i første og andre etasje 

mot Osloveien i område BKB2. 

2. Plankrav 

Det stilles ikke krav om detaljregulering ved fortsatt bruk av området til frittliggende 

småhusbebyggelse. Ved bruk til andre formål som angitt på plankartet stilles det krav om 

detaljreguleringsplan for områdene BKB2, BKB3 og BKB4. 

Arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 samt fradeling til slike formål 

kan ikke finne sted før området inngår i godkjent detaljreguleringsplan. 

Plankravet gjelder ikke for tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-2, 20-3 og 20-4. 

3. Bestemmelser for frittliggende småhusbebyggelse 

Ved fortsatt bruk av området til frittliggende småhusbebyggelse gjelder følgende: 
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 Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (%-BYA) og skal være maksimalt 25 

%. 

 Maksimal byggehøyde for gesims er 7,0 m og for møne 10,0 m over gjennomsnittlig 

terrengnivå.  

 Høyder skal måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I 

søknaden om tiltak skal gesims- og mønehøyder angis med kotetall sammen med 

høyder for både eksisterende og planlagt terreng. 

 Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 

 Minste uteoppholdsareal er MUA  25 m
2 
pr boenhet.  

§ 2.6 Bolig / tjenesteyting (BKB5) 

1. Formål 

Område BKB5 skal nyttes til studentboliger og / eller offentlig eller privat tjenesteyting i 

form av undervisning, samt forskning, næringsutvikling og administrasjon tilknyttet denne 

virksomheten. Servicevirksomhet for studenter og ansatte, herunder barnehage, kafè, 

kantinevirksomhet med mer kan også etableres innenfor området.  

I området inngår også parkering (både for BKB5 og BOP1), internveier og plasser. Se også 

krav til torg i § 8 (#1). 

2. Utnyttingsgrad 

Utnyttingsgrad beregnes som bruksareal (m
2
-BRA) og skal være maksimalt 10 000 m

2
 BRA. 

3. Byggehøyder 

Maksimal byggehøyde er 16,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå.  

Høyder skal måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I 

søknaden om tiltak skal gesims- og mønehøyder angis med kotetall sammen med høyder for 

både eksisterende og planlagt terreng. 

4. Bebyggelsens plassering 

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 

Utbygging av område BOP1 og BKB5 kan sees i sammenheng og bygninger kan plasseres på 

tvers av formålsgrensen mellom disse to områdene. 

Bebyggelsen plasseres slik at forbindelsene mellom Osloveien i vest og turdragene GTD1 og 

GTD2 i øst blir ivaretatt som turveier for allmennheten gjennom områdene BOP1 og BKB5. 

5. Bebyggelsens utforming 

Bebyggelse som ligger inntil torget (#1) skal ha inngangsplan på nivå med torget og være 

utadrettet mot torget, herunder ha hovedinnganger fra torget. Inngangsplanet skal fortrinnsvis 

benyttes til funksjoner som styrker torget som felles uterom. Servicefunksjoner og 

fellesfunksjoner skal i størst mulig grad ha sin inngang mot torget (#1). Se også bestemmelser 

til bestemmelsesområde #1 (torg) i § 8. 

Bebyggelse i område BKB5 skal ha tre som hovedmateriale i fasader. 

6. Parkering 

Parkering skal løses felles for område BOP1 og BKB5 og fortrinnsvis plasseres under bakken. 

Avkjøring til parkering skal skje i vestre del av område BKB5. Biler skal i minst mulig grad 

ledes inn i område BKB5.  

 

For studentboliger gjelder følgende parkeringsnorm: 

Det skal opparbeides 0,1 biloppstillingsplass og 1,0 sykkelparkeringsplass pr hybelenhet 

I tillegg skal det opparbeides minst 2 parkeringsplasser for bevegelseshemmede pr 100 

boenheter. 
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7. Uteoppholdsareal 

Minste uteoppholdsareal er MUA  10 m
2 
pr hybelenhet.  

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
(pbl § 12-5 nr. 2) 

§ 3.1 Felles bestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

1. Formål 

Områdene skal nyttes til formål som angitt på plankartet. 

Mindre justeringer av avgrensning mellom de ulike formålene kan tillates. 

2. Vegstandard 

Veg med offentlig eierform, med tilhørende avkjørsler o.l. skal være utformet etter Statens 

vegvesens vegnormaler. 

3. Avkjøringsforhold 

Avkjørsler er vist på plankartet enten som del av vegens geometri eller med symbol (pil). 

Avkjørsel vist med symbol viser kun hvilken veg / retning avkjørselen skjer fra. Utforming og 

endelig plassering fastsettes i byggesak. 

4. Materialbruk 

Kantstein og belegningsstein skal være av naturstein. 

For samferdselsanlegg som ikke har offentlig eierform aksepteres betongstein som alternativ. 

5. Skilt og reklame 

Trafikkskilt tillates. Annen skilting eller reklame tillates ikke i områder regulert til 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

§ 3.2 Veg (SV1, SV2, SV3) 

Vegene SV1, SV2 og SV3 skal være private veger med felles eierform. 

For felles avkjørsel SV1 skal alle eiendommene i område BFS1, BFS2, BFS3 og BKB4, samt 

eiendommer i område BKB2 som benytter denne veien, være medeiere med like andeler. 

For felles avkjørsel SV2 skal alle eiendommene i område BKB3 være medeiere med like 

andeler. 

For felles avkjørsel SV3 skal alle eiendommene i område BKB1 med grense til SV3 være 

medeiere med like andeler. 

§ 3.3 Kjøreveg (SKV1, SKV2) 

Kjøreveg SKV1 og SKV2 skal ha offentlig eierform. 

§ 3.4 Fortau (SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6) 

Alle arealer regulert til fortau innenfor planområdet skal ha offentlig eierform. 

§ 3.5 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT - unummerert, flere uten tekst) 

Alle arealer regulert til annen veggrunn – tekniske anlegg innenfor planområdet skal ha 

offentlig eierform. 

§ 3.6 Annen veggrunn – grøntareal (SVG1, SVG2, SVG3) 

Alle arealer regulert til annen veggrunn - grøntareal innenfor planområdet skal ha offentlig 

eierform. 
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§ 3.7 Kollektivholdeplass (SKH1, SKH2) 

Alle arealer regulert til kollektivholdeplass innenfor planområdet skal ha offentlig eierform. 

§ 4. Grønnstruktur 
(pbl § 12-5 nr. 3) 

§ 4.1 Felles bestemmelser for grønnstruktur 

1. Inngrep i vegetasjon og terreng 

Sår i terrenget skal unngås, og skal i tilfelle utbedres og føres tilbake til naturlig terreng. 

Inngrep i vegetasjon og terreng kan tillates når det har til hensikt å styrke områdenes funksjon 

som grønnstruktur og skjer etter en plan som på forhånd er godkjent av kommunen. 

2. Vann  

Etablering av mindre dammer / vannspeil og fordrøyningsanlegg for overvann kan tillates i 

grønnstrukturen. 

Eksisterende bekker skal bevares, men kan tillates omlagt dersom omleggingen har til hensikt 

å styrke områdets funksjon som grønnstruktur og skjer etter en plan for overvannshåndtering 

som på forhånd er godkjent av kommunen. 

3. Bygg og anlegg 

I områder regulert til grønnstruktur tillates opparbeiding av 

- Gangstier 

- Benker  

- Belysning 

-  Lekeapparater 

- Treningsapparater 

4. Skilt og reklame 

Informasjonsskilt knyttet til arealformålet og skilting / merking av turveger tillates.  

Reklame tillates ikke i områder regulert til grønnstruktur. 

§ 4.2 Grønnstruktur (G1, G2) 

Områdene G1 og G2 reguleres til uspesifisert grønnstruktur. 

§ 4.3 Turdrag (GTD1, GTD2) 

Områdene GTD1 og GTD2 skal nyttes til grønnstruktur, underformål turdrag. 

§ 4.3 Turveg (GT1, GT2) 

Områdene GT1 og GT2 skal nyttes til grønnstruktur, underformål turveg. 

§ 4.4 Friområde (GF1, GF2) 

I friområdene GF1 og GF2 kan det tillates tilrettelegging for lek og opphold, forutsatt at 

naturlig vegetasjon i stor grad opprettholdes og at området fremstår som en del av 

grønnstrukturen. 
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§ 5. Landbruks-, natur- og friluftsformål 
(pbl § 12-5 nr. 5) 

§ 5.1 Naturformål (LNA1, LNA2, LNA3) 

1. Bevaring av vegetasjon og terreng 

Områdene skal være naturområder med vekt på biologisk mangfold. 

Inngrep i vegetasjon og terreng kan tillates når det har til hensikt å styrke områdenes funksjon 

som naturformål eller tilrettelegge for friluftsliv, og skjer etter en plan som på forhånd er 

godkjent av kommunen. 

2. Vann  

Eksisterende bekker skal bevares, men kan tillates omlagt dersom omleggingen har til hensikt 

å styrke bekkens funksjon som naturelement / estetisk innslag i planområdet og skjer etter en 

plan for overvannshåndtering som på forhånd er godkjent av kommunen. 

3. Bygg og anlegg 

I områder regulert til naturformål tillates opparbeiding av 

- Gangstier 

- Benker  

4. Skilt og reklame 

Informasjonsskilt knyttet til arealformålet og skilting / merking av turveger tillates.  

Reklame tillates ikke i områder regulert til naturformål. 

§ 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag 
(pbl § 12-5 nr. 6) 

Naturområde i sjø og vassdrag (VNV1) 

 

Bro over elva kan tillates bygget innenfor angitt bestemmelsesområde #2. Se også § 8. 

§ 7. Hensynssoner 
(pbl § 12-6) 
 

§ 7.1 Sikringssone frisikt (H140_1) 

(pbl § 11-8 a) 

I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5m over tilstøtende vegers planum. 

§ 7.1 Flomfare (H320_1, H320_2) 

(pbl § 11-8 a) 

Planlegging og utførsel av bygge- og anleggstiltak innenfor området må ta hensyn til 

flomfaren og dokumentere avbøtende tiltak. 

§ 8. Bestemmelsesområder 
(kartforskriften / pbl § 12-7) 

Torg (#1) 

I bestemmelsesområde #1 Torg skal det anlegges et sentralt uteområde felles for område 

BKB5 og BOP1. Utforming og materialbruk skal ha høy kvalitet og gjenspeile torgets 

betydning som sentralt uterom. 
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Torgets defineres av tilgrensende bygninger, materialbruk, møblering og beplantning. 

Grensen rundt bestemmelsesområdet på plankartet er veiledende og kan justeres når det har til 

hensikt å styrke områdets funksjon som felles sentralt uterom. 

 

Området skal utformes som et bilfritt byrom tilgjengelig for alle. Gangforbindelser gjennom 

planområdet skal lede folk til og gjennom torget slik at de underbygger torget som sentral 

møteplass. Varelevering skal løses slik at det gir minst mulig konflikt med myke trafikanter. 

 

Bygninger rundt torget skal utformes slik at de styrker torget som felles uterom. Se 

bestemmelser knyttet til BOP1 og BKB5. 

 

Gulvet i uterommet skal ha steinheller eller gatestein, ikke asfalt som hovedmateriale. Belegg 

og beplantning og grøntområder skal brukes for å differensiere ulike funksjonelle soner i 

rommet. 

 

Området skal møbleres slik at det innbyr til rekreasjon og opphold, med benker, beplantning, 

belysning samt aktivitetsfremmende og kunstneriske elementer. 

 

Utomhusplan som viser utforming, materialbruk og møblering for torget skal inngå ved 

søknad om tiltak innenfor områdene BOP1 og BKB5.  

Gang-/sykkelbru (#2) 

I bestemmelsesområde #2 kan det tillates etablering av bru for gående og syklende, samt 

nødvendig tilpasning mellom bru og eksisterende stier og turveger. 

Krav til fri høyde under brua fastsettes i byggesak. 
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1 SAMMENDRAG 
Hensikten med denne reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av Høgskolen i Buskerud og Vestfold, 
studiested Ringerike til et campusområde med høy kvalitet. Planen skal tilrettelegge for de nødvendige 
endringer og eventuelle utvidelser av høgskolens bygg, samt for bygging av studentboliger med tilhørende 
funksjoner. Torg og uterom skal bidra til en campus med høy attraktivitet.  

Planen skal også tilrettelegge for en bedre kryssløsning i kryssområdet Osloveien / Dronning Åstas / 
Bredalsveien, herunder en forbedret adkomst til campus. Gangforbindelser skal føres gjennom campus og 
bidra til å knytte campus nærmere omgivelsene rundt.  

Reguleringsplanen åpner for en fremtidig høyere utnyttelse i eksisterende boligområder innenfor planen, for 
eksempel til høgskoletilknyttede næringer, men også andre formål. 

Planen bygger på en visjon om en grønn, bærekraftig by-campus med gode forbindelser og alt innen 
gangavstand. 

Av det samlede arealet foreslås 55 daa regulert til bebyggelse og anlegg, 17,7 daa til samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur, 37,0 daa til grønnstruktur, 29,7 daa til naturformål og 39,5 daa til naturområde i sjø og 
vassdrag. 

Planforslaget er konsekvensutredet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger med utgangspunkt i 
planprogram fastsatt av Ringerikekommune. Planforslaget er i tråd med overordnede mål for 
samfunnsutvikling lokalt, regionalt og på nasjonalt nivå og det er vurdert til ikke å medføre særskilte negative 
konsekvenser for miljø eller samfunn.  
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2 BAKGRUNN 

2.1 Hensikt med planen 
I tilknytning til Høgskolen i Buskerud og Vestfold, studiested Ringerike er det startet opp et prosjekt kalt 
Kunnskapspark Ringerike. Prosjektet tar sikte på å utvikle studiestedet i retning av en kunnskapspark. Som en 
del av dette utarbeides det en områdereguleringsplan for skolen og nærliggende områder. Områderegulering 
er en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven og brukes av kommunen der det er krav om slik plan i 
kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise 
avklaringer av arealbruken.  

Målsetting for områdeplanen er: 

 Avklare Høgskolens behov for undervisningslokaler i eksisterende bygg og nybygg. 
 Avklare studentenes arealbehov for: 

o Boliger og lokalisering av disse 
o Sosiale møteplasser og lokalisering av disse. 

 Avklare andre arealbehov eks. barnehagebygg og tomt. 

Drøfte og avklare behov for: 

 Gang/sykkelforbindelser mot bysentrum evt. til studentboliger. 
 Kjøreveger og adkomst. 
 Avklare arealbehov for næringsarealer. 
 Avklare arealbehov for parkeringsplasser utendørs eller i bygg. 
 Potensiale og muligheter for arealdisposisjoner på campus. 

Planområdet omfatter totalt ca. 180 daa. Fordi det planlegges for bygg til offentlig tjenesteyting med bruksareal 
på mer enn 5 000 m2 og fordi det dreier seg om utvikling av by- og tettstedsområder omfattes planarbeidet av 
forskrift om konsekvensutredninger og det er utarbeidet konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven.  

2.2 Hovedintensjonen i planen 
Områdereguleringen omfatter mulig utvidelse av byggeområdet for høgskolen og tilrettelegging for utvikling av 
en campus med bygninger for undervisning og annen virksomhet knyttet til skolen. Det legges også til rette for 
utbygging av inntil 250 studentboliger i campusområdet samt internvegger og plasser. Tiltakets omfang er ikke 
endelig definert, men områdeplanen legger til rette for og avklarer rammene for videre utbygging og utvikling 
av området. 

I tillegg til selve høgskolen omfatter planområdet del av Osloveien med nytt vegkryss i vest og eiendommene 
som ligger mellom Osloveien og høgskolen. Disse er i hovedsak bebygde. Nord, syd og vest for selve 
høgskolen omfatter planområdet ubebygde naturområder og en del av Storelva.  

Området skal reguleres til flere arealformål og det skal også legges til rette for turveier gjennom området og 
etablering av en bru over Storelva mellom høgskolen og Schjongslunden.  

2.3 Organisering 
Områderegulering utarbeides i henhold til plan- og bygningsloven av kommunen. Ringerike kommune er 
forslagsstiller og eier av områdereguleringsplanen.  

Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering (pbl § 
12-2). I dette planarbeidet har Statsbygg vært prosjektleder og utarbeidet forslag til reguleringsplan for 
området på vegne av Ringerike kommune. 

tegn_3 har vært plankonsulent, med Reinertsen, Ecofact og Bjørn Leifsen som underkonsulenter. 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), tidligere Høgskolen i Buskerud (HiBu), har i samarbeid med 
Ringerike Utvikling opprettet et prosjekt “Kunnskapspark Ringerike” med en egen undergruppe 
“Stedsutviklingsgruppa”. Stedsutviklingsgruppa er en av tre grupper underlagt arbeidet med Kunnskapspark 
Ringerike og har fungert som referansegruppe for områderegulering av Kunnskapspark Ringerike. Gruppen 
har bestått av representanter for Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), Studentparlamentet for HBV, 
Studentsamskipnaden i Buskerud (Sibu), Ringerike Utvikling, Statsbygg og Ringerike kommune. 
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2.4 Eierforhold 
Reguleringsplanen berører både private og offentlig eide eiendommer. På kartet nedenfor er det vist med 
forskjellige farger. 

 

Figur 1: Eiendomsforhold 

Tegnforklaring: 

Gult Privat eiendom 
Rødt Statsbygg  
Blått Ringerike kommune 
Grønt Fylkeskommunen / Statens vegvesen 

2.5 Planprosessen 

2.5.1 Vedtak om oppstart 

Formannskapet vedtok i møte 17.1.2012 oppstart av områderegulering nr. 0605_366 "Kunnskapspark 
Ringerike", samt å legge planprogram ut til offentlig ettersyn. 

2.5.2 Kunngjøring og varsling om igangsatt regulering 

Det ble forhåndsvarslet om oppstart av områderegulering i brev til berørte parter og naboer 12.7.2011 

Med brev av 24.1.2012 varslet Ringerike kommune ”Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike” 
oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram.  

Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram ble annonsert i Ringerikes Blad 28.1.2012. 

Kunngjøringen ble også annonsert på kommunens internettsider hvor også forslaget til planprogram, 
saksframlegg og saksprotokoll ble lagt ut.  
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Høringsfristen for oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram ble satt til 12.3.2012.  

Sammendrag av høringsuttalelser og kommentarer til disse er beskrevet i kapittel 7. 

2.5.3 Planprogram 

Formannskapet behandlet og fastsatte planprogram for områderegulering av Kunnskapspark Ringerike i møte 
4.12.2012 sak 265/12. I henhold til forskrift om konsekvensutredninger § 6 ble Planprogram for 0605_366 
Områderegulering for "Kunnskapspark Ringerike", datert 16.11.2012 fastsatt. 

Det fastsatte planprogrammet er lagt til grunn for utarbeidelsen av planforslag med konsekvensutredning. 
Planprogrammet har gitt premisser og rammer for planarbeidet, herunder hvilke forhold som skal utredes 
og/eller beskrives nærmere. 

2.5.4 Samråd og medvirkning 

I tillegg til den formelle varslingen og kunngjøringen har samråd og medvirkning blitt gjennomført gjennom 
møter med ulike grupper og åpne arrangementer: 

Referansegruppe 

Det har vært avholdt jevnlige møter med en referansegruppe som har bestått av representanter for  

 Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) 
 Studentparlamentet for HBV 
 Studentsamskipnaden i Buskerud (Sibu) 
 Ringerike Utvikling 
 Statsbygg og Ringerike kommune. 

Informasjonsmøte 

Åpent informasjonsmøte ble avholdt i Lille auditorium på høgskolen 20.2.2014 kl 18.00 – 20.00. Invitasjon ble 
sendt ut til alle som har eiendom innenfor planområdet eller som har eiendom som grenser til planområdet. 

Åpne kontordager: 

Det ble arrangert åpne kontordager i forbindelse med reguleringsplanarbeidet hvor grunneiere og naboer 
kunne stille spørsmål til planarbeidet og komme med innspill  

 Tirsdag 4. mars 2014 kl. 14.00 – 18.00. 
 Onsdag 5. mars 2014 kl. 14.00 – 18.00 

Kontordagene ble avholdt på Høgskolen i Bredalsveien 14, møterom 2. 
Arrangementet ble annonsert i Ringerikes Blad 1.3.2014  

Særmøter 

Det har vært egne møter med  

 Statens vegvesen - for å diskutere veg og trafikkspørsmål.  
 Sibu og deres rådgiver Rodeo arkitekter as - for å diskutere studentboliger nærmere. 

2.6 Krav om konsekvensutredning 
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven § 4-2 er foreslått områdeplan for 
Kunnskapspark Ringerike et tiltak som skal behandles etter forskriften. Dette begrunnes med at det planlegges 
for bygg til offentlig tjenesteyting med et bruksareal på mer enn 5.000 m², og at det dreier seg om utvikling av 
by- og tettstedsområder. 
  
Formålet med konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 
forberedelsene av planen og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planen kan gjennomføres. 

Fastsatt planprogram datert 16.11.2012 angir nærmere hvilke temaer som skal utredes. Det gjelder: 

 Befolkningsutvikling og offentlige tjenester 
 Høgskolen i Buskerud og lokalsamfunnet 
 Vei og trafikk 
 Vann og avløp 
 Fjernvarme 
 Friluftsliv 
 Universell utforming 
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 Radon 
 Nærhet til kraftlinje 
 Dyre- og planteliv 
 Geologi/grunnforhold 
 Vann og vassdrag/flomfare 
 Klima, luft og støy 
 Landskap 
 Kulturminner og kulturmiljøer 
 Risiko og sårbarhet 
 Konsekvenser for barn og unges interesser 

 

2.7 Oversiktsbilde 
 

 

Figur 2: Planområdet tegnet skråfoto fra www.bing.com 

 

Se også illustrasjoner av eksisterende forhold i kapittel 3 
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD  

3.1 Beliggenhet og planavgrensning 
 

 

Figur 3: Planområdets beliggenhet (vist på kart fra gulesider.no) 

Planområdet er på ca 180 daa og er lokalisert i søndre del av Hønefoss, ca. 1,5 km sør for selve sentrum, og 
litt nord for Ringerike sykehus. Planområdet grenser til og omfatter deler av Schjongslunden i nord, 
Kragstadmarka i øst, Osloveien i vest og Arnegårdslia i syd. 

Fv 35 Oslovegen er hovedveg inn mot planområdet både fra sør og nord. Osloveien strekker seg fra 
Kvernbergsund bru i nord til rundkjøringen på Hvervenkastet i syd, hvor den kobles videre til E16. Osloveien er 
en av hovedveiene i Hønefoss og den desidert viktigste forbindelsen inn og ut av byen i syd. 

Sentralt i planområdet ligger Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Ringerike, ca 200 m øst for Osloveien 
og med adkomst fra Osloveien via Bredalsveien. 
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Figur 4: Planområdets avgrensning 

3.2 Arealbruk 

3.2.1 Innenfor området 

Over halvparten av området består av vann (Storelva) og grønne områder. Skog er den dominerende 
naturtypen. Schjongslunden er et mye brukt friområde nord for Storelva.  

Om lag 1/3 av planområdet er bebygd. Av dette utgjør høgskolens område ca halvparten mens de øvrige 
bebygde områdene består av frittliggende småhus på 1-2 etasjer. De fleste småhusene brukes til boliger, men 
det er også innslag av næringsvirksomhet langs Osloveien i planområdets nordvestre hjørne. 

I vest domineres arealbruken av veger og andre samferdselsformål. Parkeringsplasser beslaglegger store 
deler av høgskolens område og dominerer det visuelle inntrykket på veg opp mot høgskolens hovedinngang.  

3.2.2 Tilstøtende arealers arealbruk  

Området øst for Osloveien er i hovedsak bebygd med boliger langs en strekning på ca 200 m nordover for 
planområdet. Lenger nord ligger det forretninger og en barneskole (Eikli skole) 

Vest for Osloveien ligger boligområdet Eikli. Langs Osloveiens vestside er det mest næringsvirksomhet 
mellom Osloveien og boligområdet. Lenger nord ligger Hønefoss videregående skole og enda lenger nord 
finner vi Ringerike rådhus. 

Vest for Osloveien og syd for Dronning Åstas gate ligger det flere forretninger og byens brannstasjon. 

Syd for planområdet ligger Arnegårdslia som er et boligområde med hovedsakelig småhus i bratt terreng.  

Øst for planområdet ligger naturområdet Kragstadmarka som i kommuneplanen er avsatt til fremtidig 
boligområde. 
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Nord for planområdet ligger Schjongslunden med friområder og idrettspark, omgitt av Storelva på tre sider. 

 

Figur 5: Ortofoto. Parkering dominerer adkomsten til høgskolen 

 
Figur 6: Skråfoto fra www.bing.com 
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3.2.3 Eksisterende bebyggelse 

Høgskolen 

 

Figur 7: Høgskolen sett fra nordvest. Blokk A sentralt i bildet, blokk F og E til høyre i bildet 

 

Figur 8: Til venstre oversiktsbilde fra www.bing.com. Til høyre blokk B sett fra nordvest 

Høgskolen i Buskerud startet opprinnelig som Statens lærerhøyskole i handels‐ og kontorfag. Den tidligere 
Dalsbråten ungdomsskole, oppført i 1967, ble ombygget i 1985 og tilpasset høgskoleformål. Bygningsmassen 
ble ombygget og utvidet siste gang i 1996 til et samlet bruttoareal på ca.10.300 m2. 

Eksisterende bebyggelse representerer tilsammen ca.10.300 m2 BTA fordelt på 6 blokker som er 
sammenbygd og organisert rundt et indre gårdsrom. Bygningene er 2 til 3 etasjer høye + underetasje under 
deler av bygningsmassen. Bygningene har saltak og tegl er hovedmaterialet i fasadene.  
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Øvrig bebyggelse 

 

Figur 9: Skråfoto av området mellom høgskolen og Osloveien, sett fra vest. Kilde www.bing.com  

Utenom høgskolen består bebyggelsen i planområdet av frittliggende småhus med en til to etasjers trehus 
med saltak som den dominerende bygningstypen. Det er mange variasjoner av denne bygningstypen og stort 
mangfold av tilbygg, påbygg, arker, takopplett og liknenede. Møneretning følger i stor grad vegretning, men det 
er flere unntak fra dette. Eksempler på småhusbebyggelsen er vist nedenfor. 

  

  

Figur 10: Eksempler på boligbebyggelse i planområdet 
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3.2.4 Estetikk 

Planområdet har en lite enhetlig arkitektur og uteområdene til høgskolen er dominert av parkeringsarealer og 
asfalt i front av høgskolebygget. Eneboligene har stor variasjon i form og farger men mindre variasjon i 
størrelse. Alt i alt fremstår boligene som et veletablert boområde med stor variasjon. Både høgskolens 
bygninger og øvrig bebyggelse i planområdet er av ordinær karakter. Først og fremst er det utearealene som 
trekker ned det estetiske inntrykket. Mot Osloveien er det flere dårlig utnyttede arealer som ligger igjen etter 
tidligere veiomlegginger og både veier og parkeringsplasser rundt høgskolen er nedslitte og trekker ned 
kvaliteten i det fysiske miljøet. 

3.3 Trafikkforhold 

3.3.1 Veisystem og adkomst 

Fv 35 Osloveien er hovedveg inn mot planområdet både fra sør og nord, og strekker seg fra Kvernbergsund 
bru i nord til rundkjøringen på Hvervenkastet i syd, hvor den kobles videre til E16. Avkjøring til Høgskolen skjer 
via Bredalsveien/Stubbveien som kobler seg til Osloveien i et smalt og lite kryss. Krysset er i dag uoversiktlig 
og dårlig sikret både ved ut- og innkjøring, mye på grunn av bebyggelse og beplantning i siktsonen. 
Bredalsveien er en smal vei og ikke egnet for stor biltrafikk.  

Osloveien er en av hovedveiene i Hønefoss og den desidert viktigste forbindelsen inn og ut av byen i syd. Kun 
Arnegårdsbakken supplerer Osloveien som forbindelse sydover. Arnegårdsbakken har en enkel standard med 
så bratt stigning og så krappe svinger at den egner seg dårlig både for sykkel- og biltrafikk. I praksis er derfor 
Osloveien den eneste brukbare kjørevegen ut og inn fra Hønefoss sentrum i syd. 

Mellom rundkjøringen på Hvervenkastet og krysset med nedre del av Arnegårdsbakken er det kun en eneste 
avkjørsel fra Osloveien. Terrenget på begge sider av veien er stedvis meget bratt og gjør en eventuell 
fremtidig utvidelse av Osloveien svært krevende. 

Innenfor planområdet er det tre veger som kobles til Osloveien. Alle disse er kommunale veger. Sydfra og 
nordover gjelder det: Arnegårdsbakken, Dronning Åstas gate og Bredalsveien. Avkjøring til kunnskapsparken 
skjer via Bredalsveien. 

Det er to bussholdeplasser innenfor planområdet. Disse er plassert langs Osloveien, henholdsvis nord og sør 
for Kryssene med Bredalsveien og Dronning Åstas gate. 

Det er fortau langs østsiden og gang-/sykkelvei på vestsiden av Osloveien fra krysset med Dronning Åstas 
gate og nordover. Syd for dette krysset er forholdene for gående og syklende mer sammensatt, men i 
hovedsak er de myke trafikantene henvist til Arnegårdsbakken. I krysset Osloveien / Dronning Åstas gate er 
det en undergang for gående og syklende.  

Krysset Dronning Åstas gate / Osloveien er det eneste som er lysregulert. Det er ingen fotgjengerfelt innenfor 
planområdet, heller ikke i dette krysset. 

Det er etablert gatebelysning i tilknytning til høgskolens område, og ellers på veger som ligger innenfor 
planområdet. 

Dronning Åstas gate har en relativt bratt stigning opp mot krysset ved Osloveien. Det er fortau langs sydsiden 
av Dronning Åstas gate frem til «postgården». Herfra og videre frem til krysset er det gang-/sykkelveg på 
nordsiden av Dronning Åstas gate. 

  

Figur 11: Bredalsveien. Til venstre avkjøringen fra Osloveien. Til høyre dagens hovedadkomst til høgskolen 
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3.3.2 Vegtype 

Osloveien er en fylkesveg (FV 35) med en skiltet hastighet på 50 km/t og regulert bredde på 8 meter. 
Bredalsveien er kommunal veg med bredde på ca.6 meter, fartsdempere og en hastighet på 50 km/t (ikke 
skiltet hastighet). Også Dronning Åstas gate er en kommunal veg med regulert bredde på i overkant av 6 
meter. Skiltet hastighet er 30 km/t og vegen har ensidig opparbeidet fortau. 

 

Figur 12: Osloveien. Til venstre sett fra syd. Til høyre sett fra nord. 

3.3.3 Kapasitet 
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Årsdøgntrafikken i 2014 er ca 13 000 i Osloveien, 8 500 i Dronning Åstas gate, 600 i Bredalsveien og 250 i 
Arnegårdsbakken. Kapasitetsberegninger viser at krysset Bredalsveien / Osloveien har meget god kapasitet, 
mens det i krysset Dronnng Åstas gate / Osloveien er liten kapasitet. Kryssene ligger meget tett på hverandre 
og kø i krysset Dronning Åstas gate / Osloveien kan derfor begrense trafikkflyten inn og ut av Bredalsveien. 

3.3.4 Parkering 

 

Figur 13: Parkering for høgskolen 

Det er etablert ca. 220 parkeringsplasser i tilknytning til høgskolen på skolens vestside. Parkeringsplasene er 
delvis asfaltert og delvis på grus. 

Boligbebyggelsen i området har parkering på egen tomt. 

På østsiden av Osloveien (gnr 38 bnr 70 og 90) ligger det en parkeringsplass som eies av Ringerike kommune 
og som inntil nylig har vært leid ut til posten og blitt brukt av postens ansatte. 

3.3.5 Belysning 

Det er etablert gatebelysning i tilknytning til høgskolens område, og ellers på veger som ligger innenfor 
planområdet. 

3.3.6 Trafikksikkerhet 

Det er i følge vegkart fra Statens vegvesen registrert flere trafikkulykker i området rundt de to aktuelle 
kryssene innenfor planområdet. For krysset Osloveien/Bredalsveien involverer flere ulykker gående og 
syklende, mens ved Osloveien/Dronning Åstas gate er det hovedsakelig venstresvingende trafikk fra sør som 
kommer i konflikt med nordgående trafikk. Flere av de registrerte ulykkene innebærer kollisjon mellom syklist 
og bilist, men det er ikke registrert dødsulykker eller alvorlig skadde. 

  

Figur 14: Siktforhold i krysset Bredalsveien / Osloveien 

Undergangen for gående og syklende er i utgangspunktet en trafikksikker løsning, men den er ikke universelt 
utformet og blir brukt i begrenset grad. Fordi undergangen har en lite optimal utforming og plassering er det 
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mange gående og syklende som krysser Osloveien i plan på forskjellige steder nord for Bredalsveien hvor det 
ikke er lagt til rette for kryssing.  

Barn som kommer sydfra og skal til Eikli skole går og sykler i hovedsak på østsiden av vegen, siden det er på 
den siden skolen ligger. I krysset Osloveien / Bredalsveien er det dårlig sikt, noe som gir trafikkfarlige forhold.  

 

Figur 15: Registrerte trafikkulykker 

3.3.7 Gang- og sykkeltrafikk 

Fra sentrum går det gang- / sykkelvei langs vestsiden av Osloveien sydover til Dronning Åstas gate. Gang-/ 
sykkelveien ender i en kulvert under Osloveien. Gjennom kulverten går det en kort gang-/sykkelvei i øst-vest 
retning med moderate stigningsforhold. I nord-sydlig retning er stigningsforholdene adskillig verre og rampene 
til undergangen har ikke tilfredsstillende teknisk standard og er langt fra tilfredsstillende i forhold til kravene til 
universell utforming. 

Gående og syklende som kommer nordfra benytter seg i stor grad av Bredalsveien for å komme seg til 
høgskolen. Disse trafikantene krysser Osloveien som krysser Osloveien i plan på forskjellige steder nord for 
Bredalsveien hvor det ikke er lagt til rette for kryssing, for å unngå omveien under Osloveien.  

Det er fortau langs østsiden av Osloveien, på sydsiden av Dronning Åstas gate og på sydsiden av 
Arnegårdsbakken. Fortauet langs Arnegårdsbakken er smalt og har stedvis svært lav standard. Bredalsveien 
har ikke fortau i det hele tatt.  
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Figur 16: Gang- / sykkelveier i planområdet

Figur 17: Undergang under Osloveien. Til venstre: Kulvert sett vestfra. Til høyre: I øst ender gang-/
sykkelveien i en liten, bratt skråning mot parkeringsplassen til høgskolen.
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Figur 18: Rampene til kulverten har svært bratt stigning. Til venstre rampen på vestsiden. Til høyre rampen på 
østsiden 

3.3.8 Skolevei 

Osloveien er skolevei både for elever til Eikli skole (barneskole), Hønefoss videregående skole og Høgskolen i 
Buskerud og Vestfold, campus Ringerike. Forholdene for elevene / studentene er som for øvrige gående og 
syklende. Dette er nærmere beskrevet ovenfor. 

3.3.9 Kollektivtilbud 

Det er ca. 3 km til Hønefoss togstasjon som ligger på Bergensbanen. Det går få lokaltog og ekspressbuss er 
det mest aktuelle kollektivtilbudet til og fra Oslo. Det er to bussholdeplasser innenfor planområdet, en på hver 
side av Osloveien. Holdeplassene ligger i underkant ca. 300 meter fra høgskolen, og betjener ekspressbussen 
til Oslo og 5 ulike lokale ruter. Begge holdeplassene er utstyrt med lehus. 

Relativt kort avstand til sentrum kombinert med relativt sjeldne bussavganger medfører at det er få som 
benytter buss mellom Hønefoss sentrum og planområdet. Bussen er imidlertid et godt tilbud for tilreisende og 
studenter som bor nærmere Oslo / Akershus. 

 

Figur 19: Bussholdeplasser 
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3.4 Landskap 

 

Figur 20: Utsikt fra campus mot Schjongslunden og Hønefoss sentrum. 

3.4.1 Naturgeografi 

Planområdet ligger under den marine grensen, det vil si at området tidligere har ligget under havnivå. Dette 
reflekteres i et frodig planteliv med mange næringskrevende arter.  

Naturgeografisk ligger planområdet i boreonemoral vegetasjonssone. Grunnen består for det meste av marine 
avsetningsmasser. Nede på Schjongslunden er det elveavsetninger. Området ligger i landskapsregionen 
Innsjø- og silurbygdene på Østlandet. 

3.4.2 Topografi 

Landskapet bærer preg av Storelvas erosjon etter siste istid. Planområdet ligger i overgangen mellom de 
relativt flate arealene på Eikli og i Hønefoss sentrum og skråningene opp mot Arnegård, Hvervenkastet og 
Ringerike sykehus. Kryssområdet Osloveien / Dronning Åstas gate representerer selve overgangen mellom 
det flate landskapet på Eikli og bakkene oppover mot Arnegård. 

Dagens høgskole ligger på en terrenghylle over Storelva. En hylle som har blitt til som følge av et landskap 
som har ligget under isbre og senere har elva erodert ut det lavere nivået som Schjongslunden ligger på.  

Fra terrenghyllen som høgskolen ligger på er det bratte skråninger ned til Storelva. Nord for Storelva er 
terrenget på Schjongslunden flatt og med liten høydeforskjell i forhold til elva. Øst og syd for høgskolen stiger 
terrenget slik at det danner en skålform rundt skolen. Denne landskapsformen gir sammen med elva 
campusområdet en sterk topografisk egenart. 

3.4.3 Vann og vassdrag 

Storelva renner som en sakteflytende elv i en stor bue gjennom planområdet. Rett nordenfor høgskolen går 
yttersvingen av elva, der hastigheten er høyest og hoveddelen av erosjonen foregår.  

Syd for skolen renner det en bekk fra Kragstadmarka / Tanberglia. Bekken er lagt i rør gjennom skoleområdet. 
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3.4.4 Solforhold 

Terrenget i planområdet heller i hovedsak mot nord. Det medfører relativt lite sol tidlig på dagen og bedre 
solforhold utover ettermiddagen når solen står i vest. Fra lunsjtid og utover er det gode solforhold på vestsiden 
av høgskolen.  

3.4.5 Grønnstruktur 

Omtrent en tredjedel av planområdet består av grønne områder med skog som den dominerende naturtypen. 
Schjongslunden er et mye brukt friområde nord for Storelva. Som naturtype fremstår det som et mer 
parkpreget område. Landskapssilhuetten bak planområdet er skogkledd når man ser det fra sentrum / 
Osloveien. Alt i alt fremstår området som grønt og frodig.  

  

Figur 21: Gode solforhold på de åpne delene av planområdet. Bilder fra nordsiden av høgskolen14.juni kl 10. 

 

3.5 Naturmiljø 

3.5.1 Naturtyper 

Omtrent en tredjedel av planområdet består av grønne områder. Skog er den dominerende naturtypen. 
Skogbildet er variert med mye løvskog. Gråor og til dels gran er de vanligste treslagene i skråninger og 
forsenkninger, med hegg som en typisk følgeart i gråorskogen. På mer veldrenerte arealer dominerer bjørk, 
med en del innslag av furu og selje. 

Naturmangfoldet i planområdet er representativt for distriktet og vurderes å ha overveiende liten / middels 
verdi. 

Schjongslunden er et mye brukt friområde nord for Storelva. Som naturtype fremstår det som et mer 
parkpreget område. 

3.5.2 Artsforekomster 

Plantelivet er frodig med mange næringskrevende arter. Hvitveis, gaukesyre, storkransmose, kratthumleblom, 
skogsvinerot og skogstjerneblom er vanlige i store deler av området. 

Fuglelivet er preget av spurvefugler, med relativt stort artsmangfold og relativt stor tetthet av fugler. Innenfor 
planområdet hekker også spurvehauk og spetter. Storelva har en viss betydning for vannfugler. Annet dyreliv 
omfatter en bra stamme av lokale rådyr.  

I følge Artsdatabanken er det ikke registrert truede arter innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet. 

3.5.3 Vann og vassdrag 

Storelva renner som en sakteflytende elv i en stor bue gjennom planområdet. Syd for skolen renner det en 
bekk fra Kragstadmarka / Tanberglia. Bekken er lagt i rør gjennom skoleområdet. 

Områdene langs Storelva og store deler av Schjongslunden har risiko for å bli oversvømt ved både 100 – 
årsflom og ved 10 – årsflom.  

I yttersvingen av elva, der hastigheten er høyest er elvekanten utsatt for erosjon. 
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3.5.4 Grunnforhold 

 

Figur 22: Løsmasssekart 

I følge NGUs løsmassekart består grunnen hovedsakelig av tykk marin avsetning på sørsiden av Storelva, 
samt elveavsetning og breelveavsetning på nordsiden av elva. Området ligger følgelig under den marine 
grense. Utførte grunnundersøkelser viser at grunnen i området består av sandlag med enkelte silt- og leirelag.  
 
Det er ikke registrert skredhendelser eller grunnforurensing innenfor planområdet i følge Skrednett og Klima- 
og forurensningsdirektoratets databaser. Det pågår imidlertid en aktiv erosjon langs hele yttersvingen av 
Storelva, og denne er stedvis kritisk.  Mindre glidninger og rotasjoner av elvebredden er observert ved 
lokaliteter inne på land langs venstre elvebredd (sett i nedstrøms retning). 
 
Ved utredning gjennomført av NGI i 2012 slo man også fast at Kragstadmarka (naboområdet til Høgskolen) 
domineres av skråninger med helning på 15 – 25 grader. Brattere helningsgradienter er rapportert fra nedre 
del av skråning mot Storelva, noe som innebærer økt risiko for erosjon og ras. 
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3.6 Nærmiljø 

3.6.1 Friluftsliv og idrett 

Schjongslunden er et viktig bynært friluftsområde med idrettspark og et mye brukt nett av turstier. Området er 
svært attraktivt, og mye brukt til rekreasjon og mosjon, samt til aktiviteter i tilknytning til idrettsanleggene i 
området. Sørlige deler av Schjongslunden ligger innenfor områdeplanens avgrensning. 

Øst for høgskolen ligger Kragstadmarka som er et større men ikke så mye brukt friluftsområde. Området har , 
opparbeidete turstier og gode muligheter for rekreasjon men er relativt kupert. Storelva ligger som en barriere 
mellom byen og Kragstadmarka og Kragstadmarka kan derfor oppleves som noe utilgjengelig 

Adkomsten til Kragstadmarka fra Eikli og sentrum går via Bredalsveien og gjennom høgskolens område. 

Innenfor planområdet ligger et friområde hvor det tidligere har vært skibakke, i planområdets sydligste del. 
Området er lite brukt i dag.  

Det er ingen merkede turveier eller skiltede sykkelruter i eller i nærheten av planområdet. Nærmeste skiløype 
starter på Tandbergmoen ca 0,5 km i luftlinje fra planområdet. Båtutsettingsplass finnes på vestsiden av Eikli. 

 

Figur 23: Idrett og friluftsliv 

3.6.2 Skolekapasitet 

Eikli barneskole ligger nord for planområdet, rett ved Kvernbergsund bru som krysser Storelva. Skolen har ca. 
190 elever fordelt på 7 trinn, samt SFO – tilbud for 1. – 4. trinn. Skolen ble bygget i 1914, og har til sammen 30 
ansatte. 

Barn innenfor planområdet sogner til Veienmarka ungdomsskole. Skolen ligger i flotte omgivelser på Veien, 3 
km vest for Hønefoss sentrum i retning Heradsbygda, og er den største ungdomsskolen på Ringerike med ca. 
300 elever, fordelt på tre trinn. Elevene kommer fra Helgerud, Veien og Eikli barneskoler. 

Hønefoss videregående skole ligger i umiddelbar nærhet til planområdet, om lag 500 meter fra Høgskolen. 
Skolen holder i 2014 til i midlertidige lokaler mens det bygges helt ny skole. Ringerike videregående skole 
ligger i sentrum av byen. 



   

 

Planbeskrivelse – Områdereguleringsplan for Kunnskapspark Ringerike 36 

 

 

 

Figur 24: Skoler. Området sokner til Eikli barneskole og Veienmarka ungdomsskole 

3.6.3 Barnehagedekning 

Rett til barnehageplass ble lovfestet 1.1.2009 og det er i og nær Hønefoss sentrum behovet for 
barnehageplasser i Ringerike er størst. Dette gjenspeiler seg på tilbudssiden ved at det ligger flere barnehager 
i rimelig nærhet til planområdet.  Det er også regulert inn areal for ny barnehage i forbindelse med utbygging 
av Tanberglia boligområde i Kragstadmarka, like utenfor planområdet. 

Dalsbråten og Eikli barnehage er de to barnehagene som ligger nærmest, og er henholdsvis privat og 
kommunalt eiet. Dalsbråten barnehage er en privat andelsbarnehage med totalt 48 plasser på 3 avdelinger 
mens Eikli barnehage har 82 plasser fordelt på 54 plasser for barn over 3 år, og 28 plasser for barn under 3 år. 

I tillegg finner man Espira Trygstad Barnehage som ligger syd for Ringerike sykehus og Hvervenmoen 
barnehage som ligger på Hvervenmoen. 

 

Figur 25: Barnehager  
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3.6.4 Studentboliger 

Studentsamskipnaden i Buskerud har i dag totalt 134 studentboliger i Hønefoss. Disse er lokalisert på to 
steder, Arnegårdsveien og Harald Hårdrådes gate. Arnegårdsveien har til sammen 87 enheter, mens de to 
byggene i Harald Hårdrådes gate har 47 enheter.  

 

Figur 26: Studentsamskipnadens studentboliger i Hønefoss  

3.6.5 Barn og unges interesser 

Barn og unges interesser er i liten grad representert innenfor planområdet i dag. Unntaket er imidlertid de 
grønne områdene, samt idrettsområdet i Schjongslunden. Dette er områder som kan brukes til lek og 
rekreasjon. Syd i planområdet ligger det en gammel skibakke med potensial for mer bruk enn i dag. 

3.6.6 Støyforhold i dag 

 

Figur 27: Støysoner fra veitrafikk, støysoner 4 m over terreng - dagens situasjon 
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Miljøverndepartementets krav til utendørs støynivåer, T-1442, ”Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging”, angir anbefalte grenseverdier for utendørs oppholdsarealer. Dette for å forebygge 
støyplager og ivareta tilfredsstillende lydnivå på utendørs oppholdsarealer. 

Støy fremstilles som støysoner: 

 Rød sone: nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og 
etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

 Gul sone: en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold. 

 Hvit sone: angir en sone med tilfredsstillende lydnivå hvor det ikke er behov for avbøtende tiltak mot 
støy 

Flere av bolighusene i planområdet ligger i gul støysone og enkelte også i rød støysone i dagens situasjon. 
Høgskolen ligger i hvit sone.  

På kartet er støysoner vist med intervaller på 5 dBA. Både oransje og gule områder på kartet tilhører «gul» 
støysone i henhold til retningslinje T-1442. 
 
Det er på grunn av endret veigeometri med ny kryssløsning i Osloveien, samt ny Bredalsvei, at det er påkrevet 
med en støyutredning. Støysonekart for området er laget med utgangspunkt i den delen av vegen som endres 
og viser ikke støyforholdene utenfor planområdet. Støysonene vil selvsagt strekke seg videre langs Osloveien 
i begge retninger. 

3.6.7 Vann og avløp  

Eksisterende ledningsnett følger Dronning Åstas gate, Osloveien og Arnegårdsbakken, men nettet følger ikke 
Bredalsveien. Fjernvarmenettet følger veinettet utenfor planområdet, men ikke innenfor planområdet. Se kart 
nedenfor. 

 

Figur 28: Vann og avløp. Ledningskart fra kommunens kartside. 

På kartet ovenfor er vannledninger vist med blå strek, avløp og spillvannledninger er vist med grønt, 
overvannsledninger med svart s stiplet strek og fjernvarmeledningene er vist med oransje strek. 

Overvannsledningen som starter rett syd for høgskolens bygg starter der bekken slutter og leder bekken i rør 
videre vestover og inn på spillvannsnettet. 
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3.7 Kulturminner og kulturmiljø 
Inne på planområdet er det registrert ett kulturminne, en fangstlokalitet, som er automatisk fredet. Sørøst for 
planområdet ligger det også en samling av automatisk fredete kulturminner i form av bosetning – 
aktivitetsområder. 

Det er ellers ikke registrert andre kulturminner av nyere tid, eller helhetlig kulturmiljø av betydning i eller i 
umiddelbar nærhet til planområdet. 

 

Figur 29: Registrerte kulturminner. Kilde: www.kulturminnesok.no 
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4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 
I dette kapitlet er hovedtrekk i gjeldende planer, retningslinjer og liknende med betydning for områdeplanen 
gjengitt. 

4.1 Nasjonale føringer/retningslinjer 

4.1.1 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen T-2/08 

Retningslinjene gir følgende føringer for den fysiske utformingen: 

 Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare.  

 I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette 
forutsetter blant annet at arealene:  
- er store nok og egner seg for lek og opphold  
- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider  
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og 

voksne.  
 Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager.  
 Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er 

egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller 
omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av 
areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller 
framtidens behov ikke blir oppfylt. 

4.1.2 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging T-4/93 

Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, 
med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv 
trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. 

Det skal legges vekt på å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by- og 
tettstedsområder. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk mangfold og de 
estetiske kvalitetene i bebygde områder. 

Ved utforming av boligområder og trafikksystem skal det tas hensyn til statlige normer og retningslinjer for 
miljøkvalitet. Ved planlegging av nye boligområder og veganlegg bør en søke lokalisering og utforming som 
ivaretar miljøkvalitet slik at behov for avbøtende tiltak i ettertid unngås. 

4.1.3 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 (2012) 

Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen bebyggelse med 
støyfølsomme bruksformål. Likeledes gis det anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye støykilder. 
For innendørs støy gjelder kravene i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Bruk av støysoner som 
virkemiddel er et viktig element i retningslinjen. 

4.1.4 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 

Retningslinjene ønsker at alle mennesker i hele landet skal ha like muligheter til å utvikle sine evner og leve 
gode og meningsfylte liv. Universell utforming innebærer en inkluderende planlegging og utforming av 
produkter og omgivelser. Universell utforming legger til grunn mangfoldet av mennesker og tilstreber løsninger 
som kan brukes av alle. 

4.1.5 Naturmangfoldloven 2009 

Naturmangfoldloven har som formål å ta vare på naturens mangfold og de økologiske prosessene gjennom 
bærekraftig bruk og vern. Den er den mest sentrale loven for forvaltning av norsk natur og inneholder et bredt 
spekter av virkemidler. De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven kommer til anvendelse i alle sektorer 
når det offentlige utøver myndighet og treffer beslutninger som berører natur. 
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4.2 Regionale planer 

4.2.1 Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud, oktober 2003 

Fylkesdelplanen skal være et grunnlag for dialog, samarbeid og partnerskap mellom kommune, stat og 
fylkeskommune i utviklingen av byer og tettsteder i fylket. Planen inneholder retningslinjer, forslag og ideer til 
ulike metoder, prinsipper og strategier som kan være til hjelp i kommunenes arbeid med handel, service og 
senterstruktur. 

Senterstrukturen defineres i fire nivå: fylkessenter/regionsenter, distriktssenter, lokalsenter og nærsenter. 
Senterstrukturen omfatter byer, tettsteder og boligorienterte sentra. Hønefoss er definert som et av tre 
fylkessentre / regionsentre. 

Fylkesdelplanen gir ikke konkrete arealbruksføringer for planområdet, da planområdet ligger utenfor det som 
defineres som «tettsted» i fylkesdelplanen (tilsvarer i hovedtrekk «senterområde» i kommuneplanen). 

4.2.2 Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud, 17.1.2005 

Fylkesdelplanen for avkjørsler og byggegrenser angir den generelle strenghetsgraden for avkjørselsspørsmål 
og generell byggegrenseavstand langs vegruter i riksvegnettet. Den aktuelle delen av Osloveien er oppført 
med strenghetsgrad «streng», byggegrense 15 m. 

4.2.3 Fylkesvegstrategi 2014–2023, oktober 2012 

Fylkesvegstrategien fastsetter mål og strategier for utvikling av fylkesvegnettet. Strategien gjelder for ti år, og 
omhandler samme tidsperioden som NTP 2014–2023.  

I byområdene Buskerudbyen og Hønefoss skal investeringstiltak primært bidra til fysisk tilrettelegging for økt 
bruk av kollektivtrafikk og sykkel, slik at den samlede biltrafikken ikke øker. 

Fylkeskommunen ser det som naturlig at utfordringene på fylkesvegnettet i byområdene løses gjennom 
arbeidet i Buskerudbyen og Ringerikspakka. Dette gjelder både løsninger og finansiering. Finansiering av evt. 
større infrastrukturtiltak på fylkesvegnettet må i stor grad finansieres ved trafikantbetaling i disse områdene.  

 

4.3 Kommuneplan 

4.3.1 Kommuneplan for Ringerike 2007 – 2019, vedtatt 30.8.2007 

Kommuneplanen er Ringerike kommunes overordnede plandokument. Slike planer skal revideres en gang i 
hver kommunestyreperiode. Kommuneplanen består av en langsiktig del og en arealdel. Den langsiktige delen 
har et 12-års perspektiv. Den skal i henhold til Plan- og bygningslovens § 20-1 inneholde mål for utviklingen i 
kommunen. Kommuneplanens arealdel omfatter også kart og planbestemmelser. Arealdelen fastsetter juridisk 
bindende bruk av arealer. Den langsiktige delen av kommuneplanen tar utgangspunkt i de utfordringene 
Ringerikssamfunnet, og dermed også kommunen, står overfor og vil møte i de kommende årene. 

Ringerike kommunes visjon, «Ringerike – et bedre sted å være», og de ni hovedmålene i kommuneplanen, er 
utformet for å møte de viktigste utfordringene for Ringerike kommune og hele lokalsamfunnet i årene som 
kommer. De ni hovedmålene er: 
 

 Hønefoss skal være en robust og populær regionhovedstad 
 Videreutvikle trygge og gode lokalsamfunn 
 Sikre kulturarven og naturens mangfold 
 Flere lønnsomme arbeidsplasser innen kunnskapsbaserte og tjenesteytende virksomheter 
 Opprettholde og videreutvikle næringsliv og arbeidsplasser basert på naturressurser i kommunen 
 Styrke kompetansenivået i Ringerikesamfunnet 
 Opprettholde gode basistjenester 
 Sikre økonomisk bærekraft for Ringerike kommune 
 Kommunale tjenester skal være forutsigbare og ha godt omdømme 

 

I kommuneplanens arealdel er området ved Høgskolen lagt ut til offentlige bygninger. De nærmeste områdene 
rundt er lagt ut til boligområder og bak skolen på østsiden er arealene definert til fremtidig boligområde. Mot 
nord er arealene langs Storelva og opp til skolen lagt ut til friområde. Det nederste kvartalet på nordsiden av 
Bredalsveien er i arealdelen lagt ut til byggeområde erverv. Området syd for Dronning Åstas gate er definert 
som senterområde i kommuneplanen. Osloveien er vist som fremtidig hovedveg. 
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Figur 30: Utsnitt av kommuneplanens arealdel

4.4 Kommunedelplaner

4.4.1 Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefoss -området , vedtatt 1995
Planen viser forslag til fysiske tiltak for tilrettelegging for syklende, men også tiltak direkte for gående. Planen
skal sikre et helhetlig system av ruter for gående og syklende. Gang- og sykkelveger forbindes ofte med barn
og trafikksikkerhet. I denne planen er det fokusert på transportsykling med tanke på å redusere bilbruken.
Dette vil også være positivt med hensyn på barns sikkerhet.

Figur 31: Kommunedelplanens systemsnitt for blant annet Osloveien

I kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet er 16 nummererte hovedruter beskrevet.
Hovedrute nr 1 går fra Søndre torv til Hvervenkastet. Ruten er delt i flere parseller med tilhørende beskrivelser.
Parsell 1.3 og 1.4 berører planområdet for områdeplanen. Planlagt tverrsnitt viser sykkelfelt på begge sider av
Oslovegen i begge disse parsellene. Beskrivelsen av disse er gjengitt nedenfor. De beskrevne
systembreddene i kommunedelplanen er veiledende.

I tillegg til en beskrivende del og punktvis formulerte mål og virkemidler inneholder Kommunedelplan for
gående og syklende i Hønefossområdet en eneste planbestemmelse:

01 De arealene som berøres av denne planen, går frem av kartet. På kartet er vist veiledende bredder
for de enkelte løsninger.

Dersom det fremmes planer om bygge- og anleggstiltak som berører disse arealer, skal det
utarbeides planer som sikrer denne planens gjennomføring, før det aktuelle bygge- og anleggstiltak
godkjennes.
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Figur 32: Omtale av parsell 1.3 og 1.4 i Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, kapittel 
6 Hovedrutene. 

4.5 Temaplaner 

4.5.1 Grønn plakat 

Grønn plakat er en registrering av områder i byen som har betydning for natur, rekreasjon, lek og 
landskapsinntrykk. Den Grønne Plakaten vil være et viktig grunnlag ved all plan- og byggesaksbehandling og 
øvrig arealforvaltning, og fungere som en varseltrekant for å ivareta grønne interesser. Som del av Grønn 
Plakat inngår også retningslinjer for behandling av tiltak som berører de ulike kategoriene på plakaten. 

 

Figur 33: Utsnitt fra Grønn plakat Hønefoss + tegnforklaring 

I planområdet er det i følge Grønn plakat ingen områder uten grønnstruktur eller områder med mangler i 
grønnstrukturen. De bebygde delene av planområdet er registrert som områder med en del verdi, 
skogområdene i øst er registrert med stor verdig, og skråningen ned mot elva og Schjongslunden har meget 
stor verdi. 
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4.5.2 Energi og klimaplan, vedtatt 2.12.2010 

Energi og klimaplanen til Ringerike er utarbeidet som en temaplan / temautredning som integreres i 
kommuneplanen. Planen inneholder generell informasjon om energibruk og klimautfordringer og informasjon 
om status for lokal energibruk og klimagassutslipp, forventet utvikling og utfordringer spesielt for Ringerike 
kommune. 

I planen har man fokusert på sektorene kommunal innkjøp av varer, kommunale bygg, skogbruk, jordbruk, 
lokal luftforurensning og areal- og transportplanlegging. Dessuten har det blitt lagt vekt på tips om hvordan 
hver innbygger kan forandre sitt energiforbruk. 

4.5.3 Barnehageplan for Ringerike kommune 2014 – 2030 

Barnehageplanen gir en oppdatert kartlegging av dagens og framtidas situasjon, herunder framskrevet behov 
for barnehageplasser i tråd med befolkningsvekst. Fremtidige løsninger med ulikt eierskap beskrives, og 
forslag til løsning på kort og lang sikt. Kartleggingen viser at det er et behov for flere barnehageplasser i 
Hønefoss. 

Sammen med barnehageplanen foreligger også en barnehagebruksplan og en rapport om "Aktuelle tomter for 
barnehager i Hønefoss-området". Rapporten tar for seg en rekke aktuelle tomter i Hønefoss, og vurderer disse 
ut fra utvalgte kriterier. Rapporten er både et innspill til det pågående arbeidet med revisjon av 
kommuneplanen, samt arbeidet med barnehageplanen. Høgskolen i Buskerud og Vestfold avdeling Hønefoss 
er en av tomtene som er vurdert i rapporten og konklusjonen / anbefalingen er «Reelt og egna alternativ på 
mellomlang sikt». 

4.5.4 Bryggeveileder (2013) 

Bryggeveilederen omfatter deler av Randselva og Storelva der de renner gjennom Hønefoss og skal være 
retningsgivende og veiledende i byggesaker og plansaker som involverer elvekantene i Hønefoss.  
I veilederen er elvene delt opp i tre soner: 

Sone 1 (svart farge) 
Det tillates ikke brygger om det ikke er vesentlige grunner til at brygge skal bygges. Brygges tillates ikke 
grunnet vanskelige strømnings- eller grunnforhold eller utilgjengelighet. 

Sone 2 (rød farge) 
Det tillates båtutsettingsplass og enkle sommer- og helårsbrygger. Strømning i elva må ikke være for sterk da 
båter må kunne ligge langs brygger uten å bli ødelagt eller slite seg. Det må også være dypt nok til å kunne 
legge til ved brygga ved lav vannstand. Krav: byggesøknad 

Sone 3 (blå farge) 
Det tillates småbåtanlegg og spesialbrygger om det vedtas reguleringsplan. I tilknytning til disse kan det tillates 
tilhørende konstruksjoner på land, som plattinger, sittegrupper, toaletter, søppeldunker og grillplasser.  
Krav: reguleringsplan  

 

Figur 34: Utsnitt av kart som viser soneinndeling i bryggeveilederen 
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4.6 Gjeldende reguleringsplaner 

4.6.1 Reguleringsplaner innenfor planområdet 

Planområdet består av et «lappeteppe» av gjeldende reguleringsplaner. Flere av planene er av eldre dato. 
De ulike planene er vist med hver sin farge på kartet nedenfor.  

 

Figur 35: Oversikt over gjeldende reguleringsplaner 

Under følger en oversikt over reguleringsplaner som berøres av den nye planen. 

Plan nr Plannavn Vedtaksdato Kommentar 

7 Hønefoss 18.2.1956 Ny plan erstatter del av denne planen. 
Ingen praktisk betydning. Gjelder del av 
Storelva. 

15 Norderhov byggebeltes sørlige 
og vestlige deler 

25.9.1947 Ny plan erstatter deler av denne planen. 
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15-04 Reguleringsendring: 
Tilleggstomt til gnr. 37 bnr. 142 
Einar Fleischer. 

15.10.1980 Planen erstattes i sin helhet av ny plan 

17 Lia ved Arnegård 27.5.1955 Ny plan erstatter del av denne planen. 

17-02 Bredalsveien 15 7.4.1960 Planen erstattes i sin helhet av ny plan 

62-04 Endret reg.plan for EIKLI – 
område A 

15.11.1979 Ny plan erstatter en meget liten del av denne 
planen.  

102 Reguleringsplan for Osloveien 
med kryss i Dompidal 

26.6.1975 Ny plan erstatter del av denne planen. 

102-02 Oslov. med kryss i Dompidal. 
Endr. Formål for 38/70 og 90. 

25.6.1987 Planen erstattes i sin helhet av ny plan 

206 Osloveien øst 30.10.1997 Ny plan erstatter del av denne planen. 

206-01 Osloveien øst, mindre 
vesentlig endring, 
Bredalsveien 

1.3.2001 Planen erstattes i sin helhet av ny plan 

217 Reguleringsplan for SLHK’s 
tomt i Dalsbråten, Hønefoss 

28.10.1993 Planen erstattes i sin helhet av ny plan 

298-04 Schjongslunden 15.9.2005 
sist endret 

1.7.2013 

Ny plan erstatter del av denne planen. 

323-04 Eikli sør, næringsområde 18.3.2010 Ny plan erstatter del av denne planen. 

 

4.7 Tidligere utredninger 

4.7.1 Kryssløsninger 2009 

To alternative løsninger for krysset Osloveien X Bredalsveien / Dronning Åstas gate ble utarbeidet av Cowi 
2009 

1. Utbedring av eksisterende kryss 
2. Rundkjøring 

 

  
Figur 36: Kryssløsninger (utsnitt).  
Til venstre: Alt 1: Utbedring av eksisterende kryss. Til høyre: Alt 2: Rundkjøring 
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Krysset ble bygget om i 2013 med sydgående høyresvingefelt i Osloveien som i alternativ 1 og tilhørende 
forlengelse av undergangen vestover. Østre deler av alternativ 1 er ikke gjennomført. 
 
Dagens krysning med undergang under Osloveien er videreført i begge skissene. Rampene på østsiden er 
forlenget mens det på vestsiden er en meget kort rampe som nødvendigvis vil bli bratt (som i dag). Dette er 
ikke en tilfredsstillende løsning for gående og syklende og tilfredsstiller ikke dagens krav til universell 
utforming.  

4.7.2 Mulighetsstudie 2012 

Løvseth Partners utarbeidet i 2012 en mulighetsstudie for Kunnskapspark Ringerike i samråd med en 
arbeidsgruppe utnevnt av Styringsgruppen for Kunnskapspark Ringerike. Denne mulighetsstudien beskriver 
arkitektonisk utvikling av eiendommen og naboeiendommene til Høgskolen i Buskerud studiested Ringerike. 
Utredningen omhandler bygninger, uterom, forholdet til elva, landskap, kommunikasjon, parkering og nye 
bygninger. Dette gjelder undervisning, studentboliger og næringsarealer som sammen tenkes å danne 
Kunnskapspark Ringerike.  

Utgangspunktet for studien har vært å begrense behovet for erverv fra private grunneiere. Det er vurdert tre 
ulike hoveddisposisjoner for området og ett av disse er grundigere belyst fordi dette alternativet ble vurdert 
som best egnet. Mulighetsstudien er laget med sikte på å gi føringer for ny reguleringsplan for området. 

I hovedalternativet for utforming etableres en ny, lineær hovedveg fra Osloveien og frem til høgskolebygget til 
erstatning for dagens smale og uoversiktlige adkomst. Ved høgskolens hovedinngang etableres en plass som 
blir senter i campus og samlingssted og festplass for studentene. 

Bygninger for høgskole og næringsbygg bygges ut langs den nye adkomstvegen, mens studentboliger 
anbefales lagt på brinken mot elva med storslagen utsikt nordover. Den eldste fløyen i høgskolen nærmest 
skogen anbefales revet for å gi plass til disse studentboligene og fordi den gamle bygningen ikke fullt ut er 
egnet til dagens undervisningsformål. 

På baksiden av skole- og næringsbygg etableres et stort antall parkeringsplasser på terreng for høgskolen og 
for studentboliger. Disse blir ikke synlig fra campusen. Parkering for øvrig tenkes i kjellere i skole- og 
næringsbygg. Over Storelva foreslås en ny bro til Schjongslunden som leder direkte til den nye plassen på 
campus. 

Illustrasjonen nedenfor er hentet fra en foreløpig versjon av Mulighetsstudien utarbeidet av Løvseth Partners. 
Arbeidet med mulighetsstudien ble ikke fullført og det foreligger derfor ikke en endelig versjon av studien.  

 

Figur 37: Illustrasjon fra mulighetsstudie (Løvseth Partners 2012) 



   

 

Planbeskrivelse – Områdereguleringsplan for Kunnskapspark Ringerike 48 

 

 

4.7.3 Campus Ringerike «Masterplan» 2012 

Campus Ringerike ”Masterplan” datert 04. Juli 2012, er utarbeidet av LPO arkitekter for Studentsamskipnaden 
i Buskerud. Masterplanen omhandler prinsipper for fremtidig utvikling og beskriver overordnet situasjon, ny 
adkomst og gangforbindelser, bro over Storelva, parkeringsmuligheter og mulige utbyggingsfelt. 

Høgskolen beskrives som en enklave, eller en ”øy”, i boligstrukturen rundt Hønefoss sentrum. Grunnlaget for 
vekst og transformasjon i Hønefoss beskrives som begrenset og adkomstsituasjonen fra Osloveien som en 
viktig faktor for at Høgskoleeiendommen kan utvikles til et fremtidig campusområde. 

Masterplanen viser nytt kryss med Osloveien og nye gangforbindelser inkludert gangbro over elva. Krysset 
med Osloveien er vist som en rundkjøring og ”de nye forbindelsene inn på eiendommen legger premisser og 
muligheter for strukturering av fremtidig utvikling”. 

Gangbroen er vist med to alternative plasseringer ved høgskolen, samt en alternativ broforbindelse lenger 
nord, ved Hønefoss videregående skole. Ingen av broalternativene påvirker utbyggingsfeltene i 
Høgskoleområdet. 

Masterplanen viser parkering for Kunnskapsparken på Schjongslunden som et sambruk med idrettsanleggene 
der.  

 

Figur 38: Illustrasjon fra masterplan - mulige utbyggingsfelter trinn 2 (LPO arkitekter 2012) 

4.8 Pågående plan- og utredningsprosesser 

4.8.1 Kommuneplan for Ringerike 2013 - 2025 

Ringerike kommune arbeider med å revidere gjeldende kommuneplan. Ny kommuneplan skal erstatte 
gjeldende kommuneplan vedtatt i 2007, og er planlagt ferdigstilt vinter 2014/2015. Planprogram for fullstendig 
revisjon av kommuneplan for Ringerike kommune til perioden 2013 – 2025 bygger opp om de tre 
satsingsområdene som er satt i vedtatt planstrategi; befolkningsvekst, styrket næringsgrunnlag og effektiv 
arealdisponering. 

4.8.2 Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Hønefoss-området. 

I Ringeriksregionen er det forutsatt å løse trafikkutfordringene i en helhet gjennom en Ringerikspakke. 
Samferdselsdepartementet krever konseptvalgutredning (KVU) for bypakker der det er aktuelt med 
brukerfinansiering.  
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Etter forespørsel fra Ringerike kommune og Buskerud fylkeskommune har Samferdselsdepartementet bestilt 
en KVU for transportsystemet i Hønefoss-området. Statens vegvesen er ansvarlig for utarbeidelsen. KVU-
rapporten skal være ferdig til utgangen av 2014.  

Konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet skal avklare prinsipielle løsninger for en mulig bypakke, 
«Ringerikspakke», i Hønefossområdet. Den skal avklare forholdet mellom restriktive tiltak for biltrafikken, 
satsing på kollektivtrafikk og myke trafikanter, stimulerende tiltak for kollektivtransporten, 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.  

I Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023 er det avsatt midler til "helhetlige bymiljøavtaler" og 
"belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene". Disse midlene skal 
fordeles til ulike byområder. KVU for transportsystemet i Hønefoss-området skal danne grunnlag for en 
eventuell beslutning om finansiering gjennom midlene nevnt ovenfor ("Ringerikspakke"). 

4.8.3 Kommunedelplan for Kragstadmarka 

Kommunedelplan for Kragstadmarka omfatter et stort område øst for Hønefoss sentrum. Hensikten med 
planarbeidet er å legge til rette for en helhetlig arealutvikling i området, med en tilrettelegging for opp til 2000 
innbyggere. Påtenkte reguleringsformål er boligområder med tilhørende uteoppholdsareal, offentlig/privat 
tjenesteyting og service, samferdsel og teknisk infrastruktur, grønnstruktur med turdrag og naturområde, samt 
områder med landbruk, natur og friluftsformål. Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn med frist for 
merknader 4.2.2012. 

  

Figur 39: Kommunedelplan Kragstadmarka. Beliggenhet og utsnitt av planforslag (nov 2013) 

Planforslaget viser boligområder (gult på plankartet) og en barnehage (rødt på plankartet) øst og sydøst for 
kunnskapsparken. Fra boligområdene er det vist turdrag nordvestover mot høgskolen. Boligområdene får 
vegforbindelse via Tanbergmoen / Arnegårdsveien og rundkjøringen på Hvervenkastet. 

4.8.4 Detaljreguleringsplan for Tanberglia 

For det sydligste boligområdet og barnehagen i Kragstadmarka er det igangsatt arbeid med detaljregulering 
parallelt med kommunedelplanen. Planen er kalt «Detaljplan for Tanberglia» og hensikten med planarbeidet er 
etablering av sentrumsnære boligområder med terrasseboliger, eneboliger i kjede, rekkehus, tomannsboliger 
mv. Planen legger til rette for bygging av mellom 100 – 130 boliger.  

Reguleringen vil kunne få konsekvenser for tilgjengeligheten til området og vil begrense muligheten for bruk 
som friluftsområde i bebygde områder. Utbyggingen vil også endre landskapsbildet ved at skog erstattes av 
boliger. Trafikken er planlagt ført via Arnegårdsveien og vil medføre økt belastning av denne. Som følge av 
dette vil veien måtte oppgraderes og dette vil kunne medføre behov for utvidelse med inngrep på tilliggende 
eiendommer. Konsekvenser av planen knytter seg også til skredfare, opparbeidelse av ny infrastruktur, støy, 
befolkningsvekst, biologisk mangfold og vern av fornminner, behov for offentlige tjenestetilbud og håndtering 
av overvann. 

Planforslaget har vært på offentlig ettersyn, innsigelser er trukket og sluttbehandling forventet i kommunestyret 
i Ringerike 26.6.2014. 
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Figur 40: Perspektiv av Tanberglia hentet fra planbeskrivelsen (Krakstadmarka AS 2012) 

 

Figur 41: Detaljregulringsplan for Tanberglia – forslag til plankart (Krakstadmarka AS 2012)  
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

5.1 Plangrep 

5.1.1 Målsetting og begrunnelse 

Hovedmålet med områdeplanen for Kunnskapsbyen Ringerike er å legge til rette videreutvikling av en aktiv og 
attraktiv høgskole. I dette ligger et særlig fokus på å fremme en campusutvikling av høgskoleområdet med 
blant annet tilrettelegging for økt bruk av området også som bosted, i tillegg til undervisningssted. Gjennom 
dette er det ønskelig å underbygge Høgskolen i Buskerud og Vestfolds viktige posisjon i Hønefoss- og 
Ringerikssamfunnet.  

Videre skal planen også legge til rette for en sikker og effektiv trafikkavvikling, særlig for myke trafikanter til og 
fra høgskolen. Særlig fokus er i denne forbindelse rettet mot kryssløsning i Osloveien. 

5.1.2 Visjon 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold, studiested Ringerike, skal være en grønn, 
bærekraftig by-campus med gode forbindelser og alt innen gangavstand. 
 
De fysiske omgivelsene og nærheten til sentrum tilsier store muligheter for å 
utvikle et unikt studiested som besitter kvaliteter du vil finne på få andre 
studiesteder. Elva og marka utgjør umiddelbare naturelementer som 
planområdet bør søke å styrke forbindelsen til. Videre kan høgskoleområdet 
sies å utgjøre en sørlig markering av Hønefoss sentrum, og den funksjon i 
lokalsamfunnet og plassering i bybildet bør synliggjøres og forsterkes for 
gjennom dette å gjøre til campus en del av byen, og byens fasiliteter en del av 
høgskolens utvidete campus. 
Innenfor 15 minutter finner du sentrum, handel, idrett, turområder, kontor, bolig 
og transport. 
 
De korte avstandene til ulike funksjoner legger forholdene til rette for at myke 
trafikanter skal stå i fokus, med vekt på trafikksikker fremkommelighet for gående og syklende. 

5.1.3 Strategi 

Planforslaget ønsker å tilrettelegge for en utviklingen ikke bare av utdanningsinstitusjonen høgskolen 
representerer, men også i en videre forstand utviklingen av en campus. Campus kommer av latin og betyr 
sted, og det er nettopp høgskoletomta som sted som har stått i sentrum for utviklingen av plangrepet. 
Stedsutvikling omfatter en mer helhetlig tilnærming enn ren objektutvikling.  
 
En campus kan romme en rekke ulike funksjoner og en viktig oppgave i utarbeidelsen av planforslaget har 
således vært å prioritere de funksjonene som tilfører mest aktivitet og liv innenfor planområdet. Det er derfor 
valgt å vektlegge studentboliger og undervisningsformål innenfor planområdet. Studentboliger for å tilføre økt 
liv og bruk av stedet, og tydeliggjøre campus som et studiested, og undervisningsformål for å styrke 
høgskolens mulighet for å utvikle sitt utdanningstilbud. Det vil også åpnes for etablering av høgskolerettet 
næring innenfor campus. Slik næringsvirksomhet vil i utgangspunktet være i småskala og er i seg selv lite 
arealkrevende, men bidrar til å styrke opplevelsen av en kunnskapspark hvor utdanning og næringsliv kan 
oppnå synergieffekter. 
 
Dagens høgskolebygg har en introvert 
karakter og utomhusområdene rundt skolen 
er i liten grad aktivisert. Det anses som 
vesentlig å legge til rette for økt liv mellom 
bebyggelsen og gjennom dette utnytte tomtas 
grønne kvaliteter. Studentboliger som tar i 
bruk uteområdene og plassene mellom 
bebyggelsen bidrar til et slikt liv.  
 
En viktig ambisjon med plangrepet er å «åpne 
høgskoleområdet mot omverdenen». 
Forbindelser til omgivelsene vektlegges for å 
redusere den noe isolerte følelsen som 
høgskoleområdet i dag gir. En campus som 
kommuniserer med resten av byen er en 
pustende campus. 
  Figur 43: Grovdisponering av planområdet 

Figur 42: Visjon for campus 
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5.1.4 Designkonsept for campus 

Plangrep for campus (designkonsept): 

 
Figur 44: Illustrasjon av designkonsept for Campus Ringerike 

Designkonseptet og plangrepet har tatt utgangspunkt i stedsanalysene gjennomført av planområdet. Som 
nevnt har tomta unike kvaliteter som det har vært ønskelig å utnytte i større grad enn i dag. Landskapet har 
vært i hovedfokus i designprosessen. Med dette menes at det er tatt vel så mye hensyn til hvor ny bebyggelse 
ikke skal plasseres som hvor den kan plasseres. Det har vært en målsetting å oppnå en differensiert sonebruk 
av uteområdene, slik at de åpne og ubebygde arealene har forskjellige funksjoner. I en campus vil enkelte 
uterom ha viktige funksjoner som ankomstsoner og seremonirom, mens andre bør være av mer intim og 
uformell karakter tilrettelagt for rekreasjon og opphold eller som rene forbindelseslinjer til omgivelsene.  
 
I det de viktigste uterommene er definert blir det deretter viktig å plassere bebyggelsen slik at den bidrar til å 
definere rommene og avgrense uteoppholdsarealene på en tydelig måte. En områdeplan detaljerer ikke 
utformingen av ny bebyggelse, men fastlegger i stedet de overordnete strukturene innenfor planområdet. Ved 
videre detaljplanlegging og prosjektering vil det måtte rettes ytterligere fokus på å utnytte arkitekturen til å 
tilføre økt attraktivitet til området som helhet. 
 

  
Figur 45: Utviklingsalternativer. 
Til venstre et mulig byggetrinn 1. Til høyre et alternativ hvor deler av dagens bygningsmasse er revet. 
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5.1.5 Organisering og struktur 

Utviklingen av høgskoleområdet tar utgangspunkt i at eksisterende høgskolebygg videreføres med 
eksisterende fotavtrykk. Ny bebyggelse og opparbeidelse av uteområder vil bygge opp under en tanke om at 
høgskolebygningen utgjør sentrumet av campus og kjernefunksjonen i området.  
 
Da eksisterende utforming av planområdet gir et noe ustrukturert preg, med til dels vanskelig orienterbarhet, er 
det ønskelig å fremme et tydelig adkomstpunkt til campus. Dette adkomstpunktet vil legges til den vestlige 
delen av dagens parkeringsareal, altså den delen av høgskoleområdet man først kommer til ved avkjøring fra 
Osloveien. Adkomstpunktet vil markeres gjennom etablering av bygningsmasse på hver side av en 
forbindelsesakse som går fra Osloveien og fram til høgskolebygget. Ved adkomstpunktet vil denne 
forbindelsesaksen være relativt smal, for deretter å vide seg ut mot nord i det man kommer nærmere 
høgskolebygget. Målsettingen er gjennom dette fysiske grepet å lede folk til høgskolebygget, først gjennom et 
markant ankomstpunkt, deretter gjennom at rommet åpner seg til en sentral plass / torg som er lokalisert i 
tilknytning til høgskolens hovedinngang.  
 
Den sentrale plassen vil strekke seg sammenhengende fra høgskolebyggets vestside og mot elveskråningen i 
nord. Det er ikke ønskelig å bygge ned den nordlige delen av planområdet da et åpent rom her vil sikre god 
utsikt og viktig visuell kommunikasjon med sentrum.  
 
Basert på det overordnete konseptet er det av størst betydning å etablere ny bebyggelse vest på 
høgskoleområdet for å oppnå ønsket effekt rundt adkomstpunktet og romdannelsen av et sentralt torg. Det vil i 
tillegg også være mulig å plassere ny bebyggelse sør og øst for eksisterende høgskolebygg. Området sør for 
høgskolebygget er bratt og utvikling av boenheter her vil kreve omtanke særlig ut fra krav til lysforhold. Ved 
utvikling av området øst for høgskolebygget bør deler av eksisterende høgskolebygg rives eller bygges om slik 
at de henvender seg møt og gir liv til rommet mellom høgskolens nåværende bygg og nye bygninger øst for 
disse. Det er derfor knyttet noen større utfordringer og uforutsigbarhet til disse to utbyggingsområdene.  

5.1.6 Faser 

I forlengelsen av ovennevnte resonnement er det arealene vest på høgskoletomta som anbefales utviklet først. 
Effekten av realisering av ny bebyggelse her er stor med hensyn til å oppnå målet om en campus, og et 
veldefinert sådan. Da høgskolen i overskuelig fremtid forventes å ha sine viktigste arealbehov dekket innenfor 
eksisterende høgskolebygning, er det hovedsaklig studentboliger som anbefales etablert i første fase.  

Behovet for studentboliger er stort og det er ønskelig å legge til rette for at flere av studentene får kortere vei til 
studiestedet og videre at de kan bo på campus. Dette vil raskt kunne medføre en endring av bruken av 
campus og øke graden av aktivitet og liv på høgskoleområdet.  

Lokaliseringen av studentboliger i vest gir god måloppnåelse på flere områder. Ved siden av å styrke 
utviklingen av en campus og øke opplevelsen av høgskolen som et helhetlig sted, har etableringen av 
bebyggelsen i første fase også stor betydningen for opplevelsen av høgskolen som en miljøvennlig campus. I 
dag dominerer parkeringsareal og grå flater ankomsten til høgskolen. Gjennom etablering av ny bebyggelse er 
det ønskelig at parkeringen legges under bakken, enten gradvis eller fra dag én. Dette vil skje under de deler 
av bebyggelsen som ligger i sørvest, og som danner den sørlige veggen til den nye sentrale plassen. 
Forbindelsesaksen vil i større grad være en gang-/og sykkelakse slik at bilene, foruten vare-, beredskaps- og 
nyttekjøretøy ikke ledes inn på campus. Campus får i større grad et grønt preg tilrettelagt for myke trafikanter. 

5.2 Alternativer 

5.2.1 Alternativer for campus 

Planen er basert på en visjon og et designkonsept for campus. Plangrepet er innarbeidet i plankart og 
bestemmelser, men det er samtidig lagt vekt på ikke å låse fremtidig utvikling for sterkt. Ved utforming av de 
juridisk bindende delene av planforslaget er det gjort en avveiing mellom å sikre kvaliteter fra designkonsept 
og visjon og å holde mulighetene åpne for andre løsningsvalg.  

Et sannsynlig første utbyggingstrinn inneholder et sterkt innslag av studentboliger. Det har derfor vært 
arbeidsmøter mellom plankonsulenten og studentsamskipnaden (Sibu) sin rådgiver Rodeo arkitekter. Rodeo 
arkitekter har skissert alternative løsninger basert på andre studentboliger de har tegnet for Sibu. Planforslaget 
er utformet slik at disse alternativene også kan realiseres innenfor områdeplanens rammer. 
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Figur 46: Alternative utbyggingsmønstre for studentboliger. Rodeo arkitekter 2014 

5.2.2 Alternativer for øvrig bebyggelse 

I planarbeidet er det lagt vekt på en opprydding i eksisterende planforhold i området. Flere gamle og utdaterte 
planer erstattes helt eller delvis av den nye områdereguleringsplanen. For byggeområdene utenom campus er 
det ikke gjennomført nærmere studier av fortettingsmuligheter eller annen utvikling. I de eksisterende 
boligområdene innenfor planområdet som ligger vest for høgskoleområdet, kan boligformål videreføres, 
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dersom dette er ønskelig. Et ønske i planprosessen har vært å legge til rette for kunnskapsbasert næring i 
tilknytning til høgskolen. Det har imidlertid ikke vært konkrete prosjekter eller initiativer for å få etablert slik 
virksomhet innenfor planområdet. Ved arealfastsettelse til kombinerte formål som tillater slik virksomhet 
innenfor planområdet, er planen likevel innrettet slik at dersom det skulle bli et behov for eller ønske om slik 
virksomhet senere, så vil dette være i tråd med reguleringsplanen. Det må da først gjennomføres en 
detaljregulering.  

Planen definerer klarere enn tidligere hva som er tillatt slik at byggesaksbehandling og dermed også 
gjennomføring av tiltak skal bli enklere innenfor planområdet. Det åpnes for flere arealbruksformål for fire av 
disse områdene og for tre av dem er det stilt krav om ytterligere planlegging i form av detaljregulering, dersom 
disse skal utnyttes vesentlig annerledes enn i dag. For område BKB1 som i kommuneplanen er avsatt til 
byggeområde erverv er det ikke stilt krav om detaljregulering. 

For boligområdene åpnes det for ulike varianter av frittliggende småhusbebyggelse: eneboliger, eneboliger 
med sekundærleilighet, tomannsboliger, tre- og firemannsboliger, kjedehus, rekkehus og atriumshus. 

5.3 Arealbruk 

5.3.1 Reguleringsformål 

Planområdet er totalt 178,88 daa stort og strekker seg ca 660 m i retning nord-syd og 590 m i retning øst-vest. 
Området foreslås regulert til følgende arealbruksformål: 

Bebyggelse og anlegg Feltbetegnelser Areal 

Boligbebyggelse BFS1, BFS2, BFS3 8,660 daa 

Bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting BOP1 17,337 daa 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål Bolig/forretning/kontor/tjenesteyting 

BKB1, BKB2, BKB3, BKB4 

15,422 daa 

Bolig/tjenesteyting BB5 13,591 daa 

Sum  55,010 daa 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Feltbetegnelser Areal 

Veg  SV1, SV2, SV3 1,681 daa 

Kjøreveg  SKV1, SKV2 7,932 daa 

Fortau  SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6 2,607 daa 

Annen veggrunn – tekniske anlegg SVT (unummerert, flere uten tekst) 3,897 daa 

Annen veggrunn – grøntareal SVG1, SVG2, SVG3 1,168 daa 

Kollektivholdeplass SKH1, SKH2 0,392 daa 

Sum  17,677 daa 
 

Grønnstruktur Feltbetegnelser Areal 

Grønnstruktur G1, G2 8,317 daa 

Turdrag GTD1, GTD2 0,550 daa 

Turveg GT1, GT2 1,046 daa 

Friområde GF1, GF2 27,205 daa 

Sum  36,971 daa 
 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift Feltbetegnelser Areal 

Naturformål LNA1, LNA2, LNA3 29,755 daa 

Sum  29,755 daa 
 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med 
tilhørende strandsone 

Feltbetegnelser Areal 

Naturområde i sjø og vassdrag VNV1 39,472 daa 

Sum  39,472 daa 

Figur 47: Arealbruksformål - oversikt 
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5.3.2 Hensynssoner 

Innenfor planområdet er det tre hensynssoner: en sikringssone (frisiktsone H140_1) og to fareområder 
(flomfare H320_1 og H320_2). 

5.3.3 Bestemmelsesområder 

Planen inneholder to bestemmelsesområder: 

#1 Torg er et sentralt uteområde på campus hvor utforming og materialbruk skal ha spesielt høy kvalitet 

#2 Gang-/sykkelbru er et område hvor det kan etableres bru over Storelva for å forbinde campus og idrettspark 

5.4 Områder for boligbebyggelse 

 

Figur 48: Områder for boligbebyggelse 

5.4.1 Arealformål 

Alle byggeområdene innenfor områdeplanen inneholder bolig i en eller annen form. I dette kapittelet omtales 
de rene boligområdene BFS1, BFS2 og BFS3. Disse områdene reguleres til hovedformål bebyggelse og 
anlegg med underformål boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse. 

Avgrensning av boligområdene BFS1, BFS2 og BFS3 følger gjeldende eiendomsgrenser, med ett unntak. 
Unntaket gjelder grensen mellom BFS1 og BKB5, hvor en tredjedel av eiendommen gnr 38 bnr 51 
Bredalsveien 24 foreslås innlemmet i område BKB5. Dette er etter ønske fra Statsbygg som eier av BKB5. 

5.4.2 Bebyggelse 

Områdene BFS1, BFS2 og BFS3 er i dag bebygd med eneboliger og skal fortsatt nyttes til boligbebyggelse. 
Det åpnes i planforslaget for bygging av eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet, tomannsbolig, tre- og 
firemannsbolig, kjedehus, rekkehus, atriumhus. 

Utnyttingsgrad er angitt som prosent bebygd areal og satt til %-BYA = maks 25 %.  

Byggehøyder er satt til maks 7,0 m for gesims og maks 10,0 m for møne. Dette tilsvarer i praksis to etasjer. 

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene som er vist på plankartet. 
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5.4.3 Parkering 

Parkering skal løses på egen tomt og være i henhold til kommunens parkeringsforskrift. Areal for 
biloppstillingsplasser på tomta inngår ved beregning av prosent bebygd areal (%-BYA). 

5.5 Områder for undervisning og studentboliger 

 

Figur 49: Områder for undervisning og studentboliger 

5.5.1 Arealformål 

I dette kapittelet omtales byggeområde BOP1 og BKB5. Disse områdene reguleres til hovedformål bebyggelse 
og anlegg med underformål henholdsvis offentlig eller privat tjenesteyting (BOP1) og bolig / tjenesteyting 
(BKB5). 

Område BOP1 og BKB5 må sees under ett og de er regulert til de samme formålene, med den forskjellen at 
det i område BKB5 inngår parkering både for BOP1 og BKB5. Arealbruksformålet indikerer også at 
studentboliger er vektlagt sterkere i område BKB5 mens område BOP1 primært er tenkt til undervisning.  

I reguleringsbestemmelsene er formålene «bolig» og «tjenesteyting» definert slik at de omfatter: 

 Offentlig eller privat tjenesteyting i form av undervisning, samt forskning, næringsutvikling og 
administrasjon tilknyttet denne virksomheten.  

 Servicevirksomhet for studenter og ansatte, herunder barnehage, kafè, kantinevirksomhet med mer 
 Studentboliger.  
 Internveier og plasser.  
 I område BKB5 inngår også parkering (både for BKB5 og BOP1) 

5.5.2 Bebyggelse 

Høgskolens bygninger ligger i dag i område BOP1. Område BKB5 er ubebygd. Eksisterende bebyggelse på 
BOP1 representerer tilsammen ca.10.300 m2 bruttoareal (BTA) fordelt på 6 blokker som er sammenbygd og 
organisert rundt et indre gårdsrom. Det åpnes i planforslaget for bygging av omlag tre ganger så stor 
bygningsmasse på BOP1 og BKB5 totalt. Utnyttingsgrad er angitt som bruksareal (BRA) og satt til maks  
10 000 m2 BRA for BKB5 og maks 20 000 m2 BRA for BOP1. 

De eksisterende bygningene er 2 til 3 etasjer høye + underetasje under deler av bygningsmassen. 
Byggehøyde i planforslaget er satt til maks 16,0 m. Dette tilsvarer i praksis fire til fem etasjer. 
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Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene som er vist på plankartet. Utbygging av område BOP1 
og BKB5 kan sees i sammenheng og bygninger kan plasseres på tvers av formålsgrensen mellom disse to 
områdene. Bebyggelsen skal plasseres slik at forbindelsene mellom Osloveien i vest og turdragene GTD1 og 
GTD2 i øst blir ivaretatt som turveier for allmennheten gjennom områdene BOP1 og BKB5. 

Bebyggelse som ligger inntil torget (#1) skal ha inngangsplan på nivå med torget og være utadrettet mot 
torget, herunder ha hovedinnganger fra torget. Inngangsplanet skal fortrinnsvis benyttes til funksjoner som 
styrker torget som felles uterom. Disse kravene gjelder også ved ombygging av eksisterende bygninger. 

Bebyggelse i område BKB5 skal ha tre som hovedmateriale i fasader. 

5.5.3 Torg 

Dagens høgskolebygg har en introvert karakter, og utomhusområdene rundt skolen er i liten grad aktivisert. 
Planforslaget legger opp til etablering av flere studentboliger inne på campusområdet. Dette er med på å 
skape et levende og aktivt, men samtidig kompakt campusområde, hvor studenter kan bo i umiddelbar nærhet 
til skolen. I følge plangrepet ønsker man at boligene sammen med selve høgskolebygget skal være med på å 
skape en tydelig adkomst til høgskolen og selve campusområdet og ramme inn felles uteområder.  

I bestemmelsesområde #1 Torg skal det anlegges et sentralt uteområde felles for område BKB5 og BOP1. 
Utforming og materialbruk skal ha høy kvalitet og gjenspeile torgets betydning som sentralt uterom. 

Torget defineres av tilgrensende bygninger, materialbruk, møblering og beplantning. Grensen rundt 
bestemmelsesområdet på plankartet er veiledende og kan justeres når det har til hensikt å styrke områdets 
funksjon som felles sentralt uterom. 

Området skal utformes som et bilfritt byrom tilgjengelig for alle. Gangforbindelser gjennom planområdet skal 
lede folk til og gjennom torget slik at de underbygger torget som sentral møteplass og ankomstpunkt til 
høgskolen. Varelevering skal løses slik at det gir minst mulig konflikt med myke trafikanter og gjerne legges 
utenom torget.  

Bygninger rundt torget skal utformes slik at de styrker torget som felles uterom. Gulvet i uterommet skal ha 
steinheller eller gatestein, ikke asfalt som hovedmateriale. Belegg og beplantning og grøntområder skal brukes 
for å differensiere ulike funksjonelle soner i rommet. 

Området skal møbleres slik at det innbyr til rekreasjon og opphold, med benker, beplantning, belysning samt 
aktivitetsfremmende og kunstneriske elementer. 

Utomhusplan som viser utforming, materialbruk og møblering for torget skal inngå ved søknad om tiltak 
innenfor områdene BOP1 og BKB5. 

5.5.4 Parkering 

Kommunens parkeringsforskrift gjelder for områdene innenfor områdeplanen, men det er i 
reguleringsbestemmelsene gjort unntak og presiseringer som gjelder studentboliger. 

Biler skal i minst mulig grad ledes inn på campus. Parkering skal løses felles for område BOP1 og BKB5 og 
fortrinnsvis plasseres under bakken. Parkeringsanlegg som etableres under bakkenivå skal ikke regnes med 
ved beregning av grad av utnyttelse. Avkjøring til parkering skal skje i vestre del av område BKB5.  

For studentboliger gjelder følgende parkeringsnorm: 
Det skal opparbeides 0,1 biloppstillingsplass og 1,0 sykkelparkeringsplass pr hybelenhet 
I tillegg skal det opparbeides minst 2 parkeringsplasser for bevegelseshemmede pr 100 boenheter. 
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5.6 Områder for kombinerte formål 

 

Figur 50: Områder for kombinerte formål 

5.6.1 Arealformål 

I dette kapittelet omtales byggeområde BKB1, BKB2, BKB3 og BKB4. Disse områdene reguleres til 
hovedformål bebyggelse og anlegg med underformål kombinert bebyggelse og anleggsformål. 

Områdene er regulert til følgende kombinasjoner: 

BKB1: Bolig, forretning, kontor, tjenesteyting 

BKB2: Bolig, forretning, kontor, tjenesteyting 

BKB3: Bolig, kontor, tjenesteyting 

BKB4: Bolig, kontor, tjenesteyting  

Boliger tillates ikke i første og andre etasje mot Osloveien i område BKB1 og BKB2. Grunnen til dette er at 
disse delene av områdene BKB1 og BKB2 ligger i rød støysone og ikke er egnet til bolig, som er et 
støyfølsomt bruksformål. 

5.6.2 Plankrav 

Det stilles krav om detaljreguleringsplan for områdene BKB2, BKB3 og BKB4. 

Arbeid og tiltak som krever søknad og tillatelse kan ikke finne sted før området inngår i godkjent 
detaljreguleringsplan. 

Det stilles ikke krav om detaljregulering ved fortsatt bruk av området til frittliggende småhusbebyggelse, men 
ved bruk til forretning, kontor eller tjenesteyting stilles det krav om detaljreguleringsplan for områdene BKB2, 
BKB3 og BKB4. Det samme vil gjelde for boligbebyggelse i annen form enn frittliggende småhus. 

Plankravet gjelder ikke for mindre tiltak i eksisterende byggverk eller mindre frittliggende bygninger på bebygd 
eiendom. Dette er presisert i reguleringsbestemmelsene og konkretisert ved hjelp av henvisninger til relevante 
paragrafer i plan- og bygningsloven. 

I videre planlegging må spesielt følgende forhold belyses nærmere: 
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- BKB2: Støyskjerming, adkomstforhold, bokvalitet for boliger. 
- BKB3: Veg- og adkomstforhold, støyskjerming, universell utforming 
- BKB4: Veg- og adkomstforhold, forhold til nabobebyggelse ved annen bruk til annet enn bolig. 

Det er ikke knyttet krav om detaljreguleringsplan til utbygging innenfor område BKB1. 

5.6.3 Bebyggelse 

Områdene BKB1, BKB2, BKB3 og BKB4 er i dag bebygd med eneboliger i tillegg til et par mindre 
næringsvirksomheter i område BKB1. Områdene kan fortsatt nyttes til boligbebyggelse samtidig som det 
åpnes for alternative formål.  

Område BKB1 

- Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (%-BYA) og skal være maksimalt 50 % i område BKB1. 
- Maksimal byggehøyde er 12,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå.  
- Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene som er vist på plankartet. 
- Minste uteoppholdsareal er MUA > 25 m2 pr boenhet. 

På grunn av konkrete prosjekter som er under planlegging er det ikke lagt inn plankrav for område BKB1. 

Områdene BKB2, BKB3 og BKB4 

Ved fortsatt bruk av området til frittliggende småhusbebyggelse gjelder følgende: 

- Utnyttingsgrad er angitt som prosent bebygd areal og satt til %-BYA = maks 25 %.  
- Byggehøyder er satt til maks 7,0 m for gesims og maks 10,0 m for møne.  

Dette tilsvarer i praksis to etasjer. 
- Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene som er vist på plankartet. 
- Minste uteoppholdsareal er MUA > 25 m2 pr boenhet. 

Ved omdanning av området til andre formål, må det utarbeides detaljreguleringsplan.  

Områdeplanen angir hvilken form for bebyggelse som kan tillates. Ny bebyggelse tenkes benyttet til 
kunnskapsbasert næringsutvikling eller tjenesteyting, eventuelt til tettere boligbebyggelse, men det forutsettes 
avklart nærmere gjennom detaljreguleringsplan. Ved detaljregulering kan også byggehøyder, utnyttelsesgrad 
og andre forhold vurderes nærmere og bli endret. 

5.6.4 Parkering 

Parkering skal løses på egen tomt og være i henhold til kommunens parkeringsforskrift. Areal for 
biloppstillingsplasser på tomta inngår ved beregning av prosent bebygd areal (%-BYA). 

Parkeringsanlegg kan etableres under bakkenivå og skal i så fall ikke regnes med ved beregning av grad av 
utnyttelse. 
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5.7 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

Figur 51: Areal regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

5.7.1 Veg 

Krysset Osloveien / Bredalsveien og krysset Osloveien / Dronning Åstas gate samles i ett nytt signalregulert 
kryss ved at Bredalsveien flyttes 30 meter sydover. Senterlinjen i Dronning Åstas gate justeres også slik at det 
nye krysset blir liggende 12 meter lenger nord enn dagens kryss. Både Dronning Åstas gate og Osloveien får 
noe slakere stigningsforhold.  

I reguleringsplan nr 206 «Osloveien øst» er det regulert inn en ny vei øst for Osloveien, mellom bebyggelsen 
og Storelva. Denne veien er videreført i planforslaget i form av kjøreveg SKV1 som kobles til den nye 
Bredalsveien. 

5.7.2 Gående og syklende 

Dagens planskilte løsning med undergang for gående og syklende fjernes og erstattes av nye fortauer og 
kryssing i plan for gående og syklende. Langs Bredalsveien og Osloveien nord for krysset er det foreslått 
tosidig fortau mens det er ensidig fortau langs Dronning Åstas gate, Arnegårdsbakken og den nye veien SKV1. 
Fortauene langs Bredalsveien er 4 m brede slik at det er plass til beplantning langs fortauskanten. De øvrige 
fortauene har vanlig standard (3 m brede). 

5.7.3 Kollektivtrafikk 

Bussholdeplassene beholdes som i dag, med en tilpasning av den ene busslommen som følge av ny 
veigeometri. 

5.7.4 Vann og avløp 

Vann-, overvanns- og avløpsledninger følger dagens trase som sammenfaller med ny Bredalsvei. Overvann 
fra naturområder og grønnstruktur går naturlig til elva.  

5.7.5 Energi 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme, og det er ført fjernvarmerør frem til 
hovedbygningene for høgskolen. Intern omlegging av fjernvarmerørene innenfor campus må påregnes ved 
utbygging. 
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5.8 Natur og grønnstruktur 

 

5.8.1 Arealformål 

I dette kapittelet omtales arealkategoriene grønnstruktur, landbruks-, natur- og friluftsområder og bruk og vern 
av sjø og vassdrag.  

5.8.2 Grønnstruktur 

Områdene G1 og G2 som ligger tett på og mellom byggeområdene reguleres til grønnstruktur både som 
hovedformål og underformål. Den delen av Schjongslunden som inngår i planområdet reguleres til 
grønnstruktur i form av friområde i tråd med gjeldende plan for resten av Schjongslunden. Området som 
tidligere har vært skibakke reguleres også til friområde (GF1). Øvrig grønnstruktur er turvegene GT1 og GT2 
og turdragene GTD1 og GTD2. 

Inngrep i vegetasjon og terreng kan tillates når det har til hensikt å styrke områdenes funksjon som 
grønnstruktur og skjer etter en plan som på forhånd er godkjent av kommunen. Sår i terrenget skal unngås, og 
skal i tilfelle utbedres og føres tilbake til naturlig terreng. 

Etablering av mindre dammer / vannspeil og fordrøyningsanlegg for overvann kan tillates i grønnstrukturen. 

Eksisterende bekker skal bevares, men kan tillates omlagt dersom omleggingen har til hensikt å styrke 
områdets funksjon som grønnstruktur og skjer etter en plan for overvannshåndtering som på forhånd er 
godkjent av kommunen. 

I områder regulert til grønnstruktur tillates opparbeiding av gangstier, benker, belysning, lekeapparater og 
treningsapparater. Informasjonsskilt knyttet til arealformålet og skilting / merking av turveger tillates. Reklame 
tillates ikke i områder regulert til grønnstruktur. 

I friområdene GF1 og GF2 kan det tillates tilrettelegging for lek og opphold, forutsatt at naturlig vegetasjon i 
stor grad opprettholdes og at området fremstår som en del av grønnstrukturen. 

5.8.3 Naturområder 

Områdene langs sydsiden av Storelva og øst for høgskolen (LNA1, LNA2, LNA3) reguleres til hovedformål 
Landbruks-, natur- og friluftsområder med underformål naturformål  

Områdene skal være naturområder med vekt på biologisk mangfold. 
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Inngrep i vegetasjon og terreng kan tillates når det har til hensikt å styrke områdenes funksjon som naturformål 
eller tilrettelegge for friluftsliv, og skjer etter en plan som på forhånd er godkjent av kommunen. 

Eksisterende bekker skal bevares, men kan tillates omlagt dersom omleggingen har til hensikt å styrke 
bekkens funksjon som naturelement / estetisk innslag i planområdet og skjer etter en plan for 
overvannshåndtering som på forhånd er godkjent av kommunen. 

I områder regulert til naturformål tillates opparbeiding av gangstier og benker. 

Informasjonsskilt knyttet til arealformålet og skilting / merking av turveger tillates.  

Reklame tillates ikke i områder regulert til naturformål. 

5.8.4 Storelva 

Storelva er naturlig regulert til hovedformål bruk og vern av sjø og vassdrag med underformål naturområde i 
sjø og vassdrag. Det er ikke gitt bestemmelser til dette området utover muligheten for å bygge bro over elva i 
angitt område. 

5.8.5 Bro over Storelva 

Planen åpner for bygging av ny bru over Storelva. I bestemmelsesområde #2 kan det tillates etablering av bru 
for gående og syklende, samt nødvendig tilpasning mellom bru og eksisterende stier og turveger. Krav til fri 
høyde under brua fastsettes i byggesak. 

 

Figur 52: Utsnitt av plankartet. Område for ny bru (bestemmelsesområde #2) angitt med stiplet strek. 

Det er utarbeidet et eget notat «Bru over Storelva» i forbindelse med planarbeidet. Se dette notatet for 
nærmere beskrivelse og alternativvurderinger. 

Det er ikke knyttet rekkefølgekrav til denne bruen. Realisering av bruen og utbygging av campus er dermed 
uavhengig av hverandre. 
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5.9 Hensynssoner og bestemmelsesområder 

5.9.1 Hensynssoner 

Det er tre hensynssoner på plankartet – en frisiktsone og to soner med flomfare. 

Frisiktsone 

Frisiktlinjer er tegnet inn på plankartet. Frisikten berører kun areal regulert til samferdselsformål, med ett 
unntak. I det sydvestre hjørnet av byggeområde BKB3 berører frisiktlinjen byggeområdet og det er der tegnet 
inn en frisiktsone H140_1.  

Flomfare  

Fareområde for flom er tegnet inn langs begge sider av Storelva med skravur og betegnelsene H320_1 og H-
320_2. Flomfaren gjelder store deler av Schjongslunden og fareområdet samsvarer med fareområdet i 
gjeldende plan for resten av Schjongslunden. 

5.9.2 Bestemmelsesområder 

Reguleringsbestemmelser kan stedfestes gjennom bruk av bestemmelsesområder. Bestemmelsesområde er 
fastsettelse av virkeområde for angitte bestemmelser som avviker fra grenser som følger direkte av 
arealformål og hensynssoner i planen.  

Det er angitt to bestemmelsesområder i denne planen #1 Torg og #2 Gang- / sykkelbru. 

Torget (bestemmelsesområde #1) er omtalt lenger foran i kapittel 5.5 Områder for undervisning og 
studentboliger 

Gang- / sykkelbru (bestemmelsesområde #2) er omtalt lenger foran i kapittel 5.8 Natur og grønnstruktur. 
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6 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

6.1 Grunnlag 

6.1.1 Datagrunnlag og metoder 

Planforslaget er konsekvensutredet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Forslaget er som følge av 
dette utarbeidet etter Miljøverndepartementets veileder til forskriften, samt veiledere til plan- og bygningsloven 
som spesifiserer framgangsmåte, form og innhold på prosjektdokumentene.  

Planprogrammet beskriver ikke konkrete metoder for utredning av de enkelte tema. Det er imidlertid gitt 
enkelte føringer for konsekvensutredningen som sier noe om metode og utredningsnivå: 

Så langt som mulig skal konsekvensutredningen basere seg på foreliggende kunnskap og 
oppdatering av denne, og innhenting av ny kunnskap skal begrenses til spørsmål som er relevante i 
forhold til behandlingen av planen. 

Planprogrammet påpeker også følgende: 

Forskriften stiller prosess- og dokumentasjonskrav til planer som kan ha vesentlige virkninger. Det 
følger derfor at det i hovedsak er planforslagets vesentlige konsekvenser som skal utredes. 

Konsekvensutredningen er i tråd med disse føringene og er i all hovedsak basert på foreliggende kunnskap i 
tilgjengelige databaser og rapporter, i tillegg til muntlige kilder og egne befaringer. Det er utført supplerende 
trafikktelling i Arnegårdsbakken og kunnskapsgrunnlaget om naturmiljø er supplert gjennom feltarbeid.  

De fagspesifikke utredningene er utført gjennom metodetriangulering hvor følgende metodikk er anvendt: 

- Dokumentanalyser: Innhenting av foreliggende informasjon hvor relevant materiale trekkes ut og 
forstås i lys av plantiltaket. 

- Kvantitative analyser: Tekniske utredninger basert på målbare data, herunder blant annet støy og 
trafikktall. 

- Kvalitative analyser: Faglige vurderinger av relevante problemstillinger for deltema som ikke er direkte 
målbare, men som må tilnærmes skjønnsmessig. 

6.1.2 Alternativer  

I planprogrammet skrives følgende om alternative utbyggingsstrategier: 

I en konsekvensutredning skal det gis en redegjørelse for hvilke alternativer som er vurdert. I denne 
plansaken gjennomføres det en visjons- og mulighetsstudie av Campusområdet og omgivelsene på 
en visuell måte, med utgangspunkt i ideer om utviklingsmulighetene. Dette gjøres i er et samarbeid 
mellom engasjert arkitekt, Morten Løvseth i Løvseth+partners AS, HiBU, SiBU, Statsbygg, Ringerike 
Utvikling og Ringerike kommune.  
(….) 
Resultatene av studien må tas videre til prosessen med områdereguleringen. 

Planprogrammets formelle krav til alternativutredning er knyttet til mulighetsstudien. Mulighetsstudien inngår i 
grunnlaget for arbeidet med områdeplanen og er omtalt i kapittel 4.7.2 Mulighetsstudie 2012. 

Foreliggende planforslag avviker en god del fra skissene i mulighetsstudien og man har derfor valgt å utrede 
konsekvenser av områdereguleringsplanen uten særskilte referanser til mulighetsstudiet. 

Det er vurdert flere alternative vegløsninger. Disse er nærmere beskrevet nedenfor i kapittel 6.3 Trafikkforhold. 

Planen åpner også for alternative løsninger for byggeområdene. Alternativer for utbygging av campus er 
omtalt i kapittel 5.2.1 Alternativer for campus. Alternativer for utbygging i øvrige byggeområder er omtalt i 
kapittel 5.2.2 Alternativer for øvrig bebyggelse. Disse alternativene gjelder primært utbyggingens form. 

I konsekvensutredningen i dette kapitlet er konsekvensene vurdert i forhold til alternative omfang av utbygging 
innenfor planområdet. Det skilles mellom følgende alternativer: 

 0-alternativer 
 Trinn 1: Begrenset utbygging 
 Trinn 2: Full utbygging 

Nøkkeltall for utbyggingens omfang i de ulike alternativene er vist i tabellene nedenfor.  
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6.1.3 0-alternativet 

0-alternativet innebærer i hovedsak en videreføring av eksisterende situasjon. Oppgradering, rehabilitering og 
mindre endringer av eksisterende bygningsmasse. Da behovet for utvikling av campus er stort og bygging av 
studentboliger er et sannsynlig første utviklingstrinn er 0-alternativet ikke et realistisk alternativ da det ikke 
muliggjør en utvikling forenlig med høgskolens behov. 0-alternativet er tatt med som et 
sammenlikningsgrunnlag for å belyse virkningen av arealbruksendringene ved de andre alternativene. 

0-alternativet 

Dagens høgskole, ingen om- eller utbygging 

Eksisterende boliger, ca. 15 frittliggende eneboliger. Ingen videreutvikling 

To mindre næringsbygg. Ingen videreutvikling 

Samferdselsanlegg, ingen endringer på kryss eller adkomstveier 

Figur 53: 0-alternativet 

6.1.4 Trinn 1: Begrenset utbygging 

For å ha et utgangspunkt for konsekvensutredningene er utvikling i henhold til planforslaget delt i to trinn. Det 
antas at den første utbyggingen vil skje kort etter at planen er vedtatt. 2016 er satt som et antatt tidspunkt for 
utbygging av første trinn. Dette trinnet vil sannsynligvis omfatte ombygging – ikke utbygging – av høgskolen og 
bygging av 200 – 250 studentboliger. I tillegg omfatter dette trinnet utbygging av mindre næringsvirksomhet i 
felt BKB1, med et mulig innslag av boliger. Utvikling av felt BKB2, BKB3 og BKB4 inngår ikke i trinn 1, 
områdene forutsettes opprettholdt som småhusbebyggelse. 

Trinn 1 Økning i antall personer Utnyttelse 

BOP1, høgskolens kjerneområde: 
ombygging av eksisterende bygg 

Ingen økning i antall 
studenter eller ansatte.  

Samme antall kvadratmeter 

BKB5, område for bolig/tjenesteyting: 
bygging av inntil 250 studentboliger  

Økning av inntil 250 
beboere/studenter 

Inntil 10 000 m2 BRA 

 

BKB1, område for kombinerte formål: 
Bolig/forretning/kontor/tjenesteyting 

Inntil 30 nye beboere / 
ansatte 

Inntil 50 % BYA 

Samferdselsanlegg:  Ikke krav om nytt X-kryss 

Figur 54: Trinn 1, bruttoareal bygg 

6.1.5 Trinn 2: Full utbygging 

Trinn 2 omfatter full utbygging av alle byggeområdene i planen ut fra bestemmelser om utnyttelsesgrad, og 
etablering av nytt veikryss med tilhørende elementer. Trinn 2 muliggjør i tillegg til studentboliger også en 
fordobling av høgskolens bygningsmasse. Dette vil kunne omfatte utbygging av undervisningslokaler, 
studentboliger og høgskoletilknyttet næringsvirksomhet i planområdets østre del, innenfor det som i dag er 
høgskolens område. Dersom ikke maks antall studentboliger er bygget i trinn 1, kan dette gjøres gjennom et 
trinn 2.  

3 områder er i planforslaget avsatt som kombinerte formål bolig/kontor/tjenesteyting, et av dem også med 
mulighet for forretning. I trinn 2 antas disse utviklet videre med høyere utnytting. Gjennom videre 
detaljregulering gis disse områdene vide utviklingsmuligheter, og det er vanskelig å forutse hvilken utvikling 
som kan komme i disse områdene. Konsekvensene av utvikling i disse områdene vil bli utredet gjennom 
påfølgende detaljreguleringer for disse områdene. I konsekvensutredningen til foreliggende planforslag antas 
det ved trinn 2 en høyere utnytting enn i dag i felt BKB2, BKB3 og BKB4, uten at dette spesifiseres nærmere.  

Trinn 2, full utnytting etter planforslaget Økning i antall personer Utnyttelse 

BOP1, høgskolens kjerneområde: 
utbygging av eksisterende bygg 

Ukjent  Maks 20 000 m2 BRA 

BKB5, område for bolig/tjenesteyting: 
bygging av inntil 250 studentboliger  

Tilsvarende trinn 1 Inntil 10 000 m2 BRA 

 

BKB1, område for kombinerte formål: 
Bolig/forretning/kontor/tjenesteyting 

Tilsvarende trinn 1 Inntil 50 % BYA 

Områder for kombinerte formål: 
BKB2: Bolig/forretning/kontor/tjenesteyting 
BKB2 og BKB3 Bolig/kontor/tjenesteyting 

Ukjent Økt utnyttelse avklares ved 
detaljregulering 

Samferdselsanlegg:  Nytt X-kryss etablert 

Figur 55: Trinn 2, bruttoareal bygg 
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6.1.6 Planprogrammets «bestilling» 

Planprogrammets beskriver følgende 18 «antatte problemstillinger og tema» som aktuelle. I tabellen nedenfor 
er det angitt hvor disse er innarbeidet og for hvilke tema det foreligger egne fagutredninger. Fagutredningene 
følger som vedlegg til planforslaget. 

Tema fra planprogrammet Kapittel i planbeskrivelsen Fagutredning  

Befolkningsutvikling og offentlige 
tjenester 

6.6 Nærmiljø - 

Høgskolen i Buskerud og lokalsamfunnet 6.6 Nærmiljø - 

Vei og trafikk 6.3 Trafikkforhold Trafikkutredning 

Vann og avløp 6.6 Nærmiljø - 

Fjernvarme 6.6 Nærmiljø - 

Friluftsliv 6.6 Nærmiljø - 

Universell utforming 6.9 Universell utforming / 
tilgjengelighet for alle 

- 

Radon 6.8 Risiko og sårbarhet - 

Nærhet til kraftlinje 6.8 Risiko og sårbarhet - 

Dyre- og planteliv 6.5 Naturmiljø Fagrapport naturmiljø 

Geologi / grunnforhold 6.5 Naturmiljø Geoteknisk notat 

Vann og vassdrag / flomfare 6.5 Naturmiljø - 

Klima, luft og støy 6.5 Naturmiljø Støyutredning 

Luftkvalitet (utredning) 

Landskap 6.4 Landskap - 

Kulturminner og kulturmiljøer 6.7 Kulturminner og kulturmiljø - 

Risiko og sårbarhet 6.8 Risiko og sårbarhet Risiko og sårbarhetsanalyse 

Konsekvenser for barn og unges 
interesser 

6.6 Nærmiljø - 

Overordnede mål og retningslinjer 6.2 Forholdet til overordnete 
planer 

- 

Figur 56: Forholdet mellom planprogram og utredning 

  



   

 

Planbeskrivelse – Områdereguleringsplan for Kunnskapspark Ringerike 68 

 

 

6.2 Forholdet til andre planer 
Hovedtrekk i gjeldende planer, retningslinjer og liknende med betydning for områdeplanen er gjengitt i kapittel 
4 Planstatus og rammebetingelser. Nedenfor er det redegjort for hvordan planforslaget forholder seg til disse. 

6.2.1 Nasjonale føringer og retningslinjer 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er fulgt opp ved at planen ikke 
omdisponerer arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde. Arealet som «er i bruk eller er egnet 
for lek» er sikret ved regulering til friområde GF1. 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging følges ved å legge til rette for økt 
konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by- og tettstedsområder. Det er lagt til grunn et langsiktig, 
bærekraftig perspektiv i planleggingen. 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging følges opp gjennom egen utredning og ved forbud mot 
boliger i støyutsatt område langs Osloveien. 

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming og økt tilgjengelighet er fulgt opp ved at det er tilstrebet 
løsninger som kan brukes av alle, for eksempel ved at det legges opp til et enklere veikryss med krysning i 
plan for alle trafikantgrupper i Osloveien. 

Egen fagrapport om naturmiljø sikrer tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i henhold til føre-var-prinsippet i 
naturmangfoldloven. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Positiv konsekvens. Studentboliger på campus medfører 
mindre transportbehov. 

Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Positiv konsekvens. Følger opp nasjonale målsettinger. Ingen 

Figur 57: Konsekvenser i forhold til nasjonale føringer 

6.2.2 Regionale planer 

Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud gir ikke konkrete arealbruksføringer for 
planområdet, da planområdet ligger utenfor det som defineres som «tettsted» i fylkesdelplanen (tilsvarer i 
hovedtrekk «senterområde» i kommuneplanen). 

Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud setter minimumskrav til 15 m 
byggegrense langs Oslo veien. I planforslaget er dette fulgt opp og byggegrensen satt til 20 m fra senterlinje 
veg i tråd med tilstøtende reguleringsplan for «Osloveien øst». 

Fylkesvegstrategi 2014–2023 har vært meget sentral for valg av kryssløsning og utforming av vegløsningen i 
planen. Løsningene vil i tråd med fylkesvegstrategiens primært bidra til fysisk tilrettelegging for økt bruk av 
kollektivtrafikk og sykkel, slik at den samlede biltrafikken ikke øker. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Positiv konsekvens. Følger opp fylkesvegstrategien Ingen 

Figur 58: Konsekvenser i forhold til regionale planer 
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6.2.3 Kommuneplan 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanen for Ringerike 2007–2019. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Figur 59: Konsekvenser i forhold til kommuneplan for Ringerike 

6.2.4 Kommunedelplaner 

Planforslaget følger opp intensjonene i Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet gjennom 
å legge bedre til rette for syklende og gående, men følger ikke de konkrete prisnippsnittene i 
kommunedelplanen. Systemsnittet fra kommunedelplanen, med tosidig sykkelfelt i Osloveien, er ennå ikke 
gjennomført for noen del av planens hovedrute 1 Søndre torv – Hvervenkastet. Dette til tross for at planen 
snart har vært gjeldende i 20 år. Områdereguleringsplanen omfatter kun en begrenset del av hovedrute 1 i 
kommunedelplanen og etablering av sykkelfelt kun på den strekningen av Osloveien som ligger innenfor 
planområdet vil kunne virke mot sin hensikt. Det er derfor tatt utgangspunkt i dagens virkelighet fremfor 
kommunedelplanens føringer. Foreliggende planforslag vil likevel ikke være til hinder for en fremtidig løsning 
med sykkelfelt. Dette er sikret primært ved hjelp av byggegrenser mot Osloveien. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Positiv konsekvens. Følger opp intensjonene i 
Kommunedelplan for gående og syklende i 
Hønefossområdet, men følger ikke de konkrete løsningene i 
kommunedelplanen. 

Ingen 

Figur 60: Konsekvenser i forhold til kommunedelplaner 

6.2.5 Temaplaner 

Planforslaget ivaretar verdiene som er registrert i Grønn plakat Hønefoss. 

Ingen konflikter med Energi og klimaplanen, men den får ingen direkte konsekvens for områdeplanen.  

Planforslaget åpner muligheten for barnehage i tråd med ønsket i Barnehageplan for Ringerike kommune. 

Planforslaget er ikke i konflikt med Bryggeveilederen. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Figur 61: Konsekvenser i forhold til temaplaner 
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6.2.6 Gjeldende reguleringsplaner 

Planen berører 13 gjeldende reguleringsplaner. Den eldste av disse er fra 1947. I kapittel 4.6 er det en oversikt 
over disse. 5 planer erstattes i sin helhet av den nye planen. Ny plan erstatter deler av 8 andre planer. 
Områdereguleringen medfører en opprydding i planforholdene i området, noe som vil gjøre forvaltningen 
enklere og byggesaksbehandling i området mer forutsigbart. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Figur 62: Konsekvenser i forhold til gjeldende reguleringsplaner 

6.2.7 Tidligere utredninger 

Tidligere kryssløsninger fra 2009 har ikke hatt betydning for foreliggende planforslag. 

Mulighetsstudien som Løvseth Partners utarbeidet i 2012 har vært et utgangspunkt for arbeidet. Flere av 
partene fra arbeidsgruppen som står bak mulighetsstudien har også vært involvert i arbeidet med 
områdeplanen som en referansegruppe. 

Campus Ringerike ”Masterplan” utarbeidet av LPO arkitekter for Studentsamskipnaden i Buskerud har også 
vært en del av grunnlaget for arbeidet i referansegruppen. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Figur 63: Konsekvenser i forhold til tidligere utredninger 

6.2.8 Pågående plan- og utredningsprosesser 

Den nye kommuneplanen for Ringerike som er under arbeid forventes ikke å innebære noen konflikter med 
områdeplanen. 

Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Hønefoss-området utarbeides på et overordnet nivå og gir 
ingen avklaringer på detaljnivå. Både KVU’en og områdeplanen tar utgangspunkt i gjeldende fylkesvegstrategi. 
Vegtiltak i områdeplanen kan tenkes å inngå i «Ringerikspakken» hvor KVU’en utgjør et meget sentralt 
beslutningsgrunnlag.  

Planforslaget er samordnet med arbeidet med kommunedelplan for Kragstadmarka. Justering av fremtidig 
turdrag kan være aktuelt og bør være kurant. 

Detaljreguleringsplanen for Tanberglia vil trolig gi økt trafikk av fotgjengere gjennom campus, noe som 
vurderes som positivt og blir tilrettelagt for i områdeplanen. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Positiv konsekvens ved at det tilrettelegges forbindelser for 
gående gjennom planområdet til omkringliggende områder. 

Ingen 

Figur 64: Konsekvenser i forhold til pågående plan- og utredningsarbeid 
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6.3 Trafikkforhold 

6.3.1 Fremtidig trafikk 

I tabellen nedenfor er det vist en samlet oversikt over beregnet trafikk (ÅDT) for veiene innenfor planområdet. 
Trafikken til og fra kunnskapsparken er forventet å bli redusert noe ved første trinn av utbyggingen. Dette 
skyldes følgende forhold:  

- Etablering av studentboliger på campus gir redusert transportbehov for disse studentene 
- Utbyggingen vil redusere antall parkeringsplasser på høgskolen 
- Planens visjon om campus som en grønn, bærekraftig by-campus med gode forbindelser og hvor alt 

ligger i gangavstand. 

 2014 2016 2026 

Osloveien 13000 14000 16000 

Dronning Åstas gate 8500 8500 9500 

Bredalsveien 600 500 900 

Arnegårdsbakken 250 250 300 

Figur 65: Samlet oversikt over årsdøgntrafikk (ÅDT) 

Som det fremgår av tabellen ovenfor gir både Bredalsveien og Arnegårdsbakken relativt beskjedene bidrag til 
trafikken i forhold til Dronning Åstas gate og Osloveien. 

 

6.3.2 Alternative vegløsninger 

Vegløsningene i planen er knyttet til valg av krysstype i kryssområdet Osloveien / Dronning Åstas gate og 
Osloveien / Bredalsveien. Disse kryssene ligger så tett at de må vurderes under ett og er nedenfor omtalt som 
ett kryss. 

Krysset kan løses på flere prinsipielt forskjellige måter. Ulike varianter av X-kryss, kombinasjoner av T-kryss 
og ulike rundkjøringer er vurdert. Først er det gjort en grovsortering og deretter er de mest aktuelle kryssene 
kapasitetsberegnet. 

Følgende prinsipielle kryssalternativer er vurdert: 

 Alternativ 0: Forskjøvet X - kryss venstre.  
 Alternativ 1: X – kryss. 
 Alternativ 2: Forskjøvet X - kryss høyre.  
 Alternativ 3: To T - kryss.  
 Alternativ 4: Rundkjøring med 4 tilfarter. 
 Alternativ 5: Rundkjøring med 5 tilfarter.  
 Alternativ 6: To T-kryss, variant 2 – Bredalsveien flyttet nordover. 
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Alternativ 0: Forskjøvet X-kryss venstre Alternativ 1: X-kryss 

  
Alternativ 2: Forskjøvet X-kryss høyre Alternativ 3: To T-kryss 

  
Alternativ 4: Rundkjøring med 4 tilfarter Alternativ 5: Rundkjøring med 5 tilfarter 

 
Alternativ 6: To T-kryss,  
variant 2 – Bredalsveien flyttet nordover 
 

Figur 66: Vurderte kryssalternativer 

 



   

 

Planbeskrivelse – Områdereguleringsplan for Kunnskapspark Ringerike 73 

 

 

For de ulike alternativene vil det være flere mulige varianter for veiføring mellom krysset og høgskolen. Det vil 
også finnes ulike nyanser ved plassering og detaljutforming av løsningene. Disse forholdene er vurdert til ikke 
å ha avgjørende betydning for grovsorteringen. 

Det er gjennomført en trafikkutredning hvor de ulike kryssløsninger er vurdert og kapasitetsberegnet. Etter 
grovsortering er tre alternativer vurdert nærmere: 

 0-alternativet 
0-alternativet innebærer en videreføring av dagens løsning. Det vil si et forskjøvet X-kryss.  

Det gjøres ingen kapasitetsmessige tiltak, men av trafikksikkerhetsmessige årsaker legges 
det inn fortau langs nordsiden av Bredalsveien og eksisterende fortau langs østsiden av 
Osloveien forlenges rundt hjørnet på sydsiden av Bredalsveien for å gi bedre krysningsforhold 
for gående. 

 
 Alternativ 1: X-kryss 

Bredalsveien legges om slik at den møter Osloveien og Dronning Åstas gate i et X-kryss.  
Undergangen for gående og syklende fjernes og det legges til rette for kryssing i plan for 
myke trafikanter. Bussholdeplassen på østsiden av Osloveien vil bli justert noe og kan 
eventuelt flyttes til nordsiden av krysset.  

 
 Alternativ 4: Rundkjøring 

Bredalsveien legges om slik at den møter Osloveien og Dronning Åstas gate i en firearmet 
rundkjøring.  

Undergangen for gående og syklende fjernes og det legges til rette for kryssing i plan for 
myke trafikanter. 
Bussholdeplassen på østsiden av Osloveien flyttes til nordsiden av rundkjøringen. 

 
Alternativ 0, alternativ 1 og alternativ 4 er tegnet ut til et sammenliknbart nivå og kapasitetsberegnet. 
Alternativ 0 er tegnet som et «0+» alternativ der det kun er gjort mindre endringer av dagens veger. 
 

 

Figur 67: 0+ alternativet, utsnitt av foreløpig tegning 28.3.2014 
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Figur 68: Alternativ 1 X-kryss, utsnitt av foreløpig tegning 28.3.2014 

 

Figur 69: Rundkjøring, utsnitt av foreløpig tegning 28.3.2014 
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6.3.3 Planforslagets trafikkløsning 

Ved valg av trafikkløsning, må ulike hensyn vurderes opp mot hverandre. Et overordnet mål i Nasjonal 
transportplan er at all trafikkvekst skal tas med kollektivtransport og gange/sykkel. Dette målet kan til dels stå i 
motsetning til ønsket om bedret kapasitet i veisystemet.  

Trinn 1 
Utvikling i henhold til trinn 1, herunder etablering av studentboliger på campus, forventes ikke å gi en økning i 
trafikken i Bredalsveien fordi de studentene som bor på campus får et redusert transportbehov. Det anses 
derfor ikke påkrevd med ombygging av krysset Osloveien / Bredalsveien / Dronning Åstas gate i første 
omgang.  

For gang- og sykkeltrafikken er det vurdert enkle tiltak som kan bedre trafikksikkerheten. Det mest aktuelle vil 
være at det etableres fortau langs nordsiden av Bredalsveien og at eksisterende fortau langs østsiden av 
Osloveien forlenges rundt hjørnet på sydsiden av Bredalsveien. Dette vil gi bedre separering av 
trafikantgruppene og bedre krysningsforhold for gående. Planforslaget hjemler imidlertid ikke gjennomføring av 
dette og det må i tilfelle gis midlertidig dispensasjon fra områdeplanen og gjøres frivillige avtaler med berørte 
grunneiere. Tiltak som dette er kortsiktige og gir ingen gevinst i trinn 2 da de ikke inngår i fremtidig veiløsning. 

Selv om planforslaget ikke pålegger utbygging av ny kryssløsning ved utbygging av trinn 1, er det heller ikke i 
veien for at krysset kan bygges så raskt som mulig, men i konsekvensvurderingene er nytt kryss lagt til trinn 2. 

Trinn 2 
Osloveien er en fylkesvei og omfattes av Buskerud fylkeskommune sin Fylkesvegstrategi 2014–2023. I 
henhold til fylkesvegstrategien skal investeringstiltak i byområdene Buskerudbyen og Hønefoss primært bidra 
til fysisk tilrettelegging for økt bruk av kollektivtrafikk og sykkel, slik at den samlede biltrafikken ikke øker.  

Ombyggingen av krysset enten til rundkjøring eller X-kryss vil sikre at selve krysset får nødvendig kapasitet, 
men det vil ikke gi noen bedre generell fremkommelighet. Kapasiteten i Osloveien er begrenset og det vil 
fortsatt bli kø i rushtiden.  

Valg av kryssløsning skjer på grunnlag av flere forhold enn kapasitet for kjørende. Følgende forhold er også 
vektlagt: 

- Tilrettelegging for kollektivtrafikk 
- Tilrettelegging for gående 
- Tilrettelegging for syklende 
- Arealbruk til veg og tilstøtende arealer 

Alternativene X-kryss og rundkjøring er mest ulike i forhold til arealbruk og tilrettelegging for gående og 
syklende. Fordeler og ulemper med henholdsvis X-kryss og rundkjøring er listet opp nedenfor. 

Rundkjøring 

- Løsningen harmonerer ikke med visjonen for Campus – grønn, tilgjengelig, ikke bilbasert campus 
- Løsningen er arealkrevende, beslaglegger mye areal 
- Bilbasert løsning, ikke i tråd med overordnet politikk og KVU-arbeidet som pågår 
- Dårlig løsning for gående og syklende, lange gangbaner 
- Medfører riving av 2 hus 
- Mindre utbyggingspotensiale på kommunens tomter (gnr/bnr 38/70 og 38/90) 
+ Bedre kapasitet og trafikkavvikling. 
+ Mer robust for fremtidig trafikkøkning (utvikling i strid med politikken) 
- Lite urbant, visuelt dominerende, gir signaler om en bilbasert by 
 
X-kryss 

+ Kapasiteten i X-krysset blir bedre enn i dag, men mindre enn ved rundkjøring 
+ Mer i tråd med overordnet politikk 
+  Mer i tråd med visjonen for området 
+ Mindre arealkrevende 
- Medfører riving av 2 hus 
+ Bedre arealutnyttelse på østsiden av Osloveien 
+ Mer utbyggingspotensiale på kommunens tomter (gnr/bnr 38/70 og 38/90) 
- (Du kan ikke som i en rundkjøring snu og kjøre tilbake) 
+ Passer bedre i en urban setting. Bedre bymessig tilpasning  
+ Kortere gangbaner for gående og syklende 
 
Arealbruk er studert ved henholdsvis rundkjøring og X-kryss. Tidlige skisser til plankart viser at rundkjøring 
ikke bare tar mer areal men også gir dårligere arrondering av tilgrensende arealer enn X-kryss. Ved 
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rundkjøring vil eksempelvis dagens parkeringsplass øst for krysset stort sett gå med til vegformål og det blir 
igjen lite utnyttbart areal. X-kryss gir muligheten for å etablere et byggeområde på dagens parkeringsplass. 

  

Figur 70: Tidlige skisser til plankart basert på foreløpige tegninger av X-kryss og rundkjøring 

Ut fra en samlet vurdering og med vekt på politiske føringer fra vegeier, Buskerud fylkeskommune 
(Fylkesvegstrategi 2014-2023) og målsettinger i nasjonal transportplan (NTP 2014-2023) er X-kryss valgt som 
grunnlag for utforming av planforslaget.  

6.3.4 Kjørende 

Ny kryssløsning vil gi mer ryddige forhold for alle trafikantgrupper ved at dagens to tettstilte kryss erstattes 
med ett kryss. Svingebevegelsen fra Bredalsveien til venstre ut i Osloveien blir enklere i et lysregulert kryss. 
Det blir gunstigere stigningsforhold i Osloveien syd for krysset og i Dronning Åstas gate opp mot krysset. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Negativ konsekvens. Trafikkfarlige forhold opprettholdes. Fortau langs 
Osloveien 
forlenges rundt 
hjørnet på 
sydsiden av 
Bredalsveien. 

Bygge fortau 
langs nordsiden 
av Bredalsveien  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Positiv konsekvens. Bedre kapasitet, bedre geometri og mer 
ryddige forhold 

Ingen 

Figur 71: Konsekvenser for kjørende 

6.3.5 Gående og syklende 

Fra Dalsbråten til Søndre torv tar det ca. 5 minutter å sykle. Terrenget er relativt flatt slik at det tar omtrent like 
lang tid hver vei. For høgskolen og de øvrige funksjonene innenfor planområdet er det derfor naturlig å legge 
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forholdene godt til rette for gående og syklende. Planen legger opp til fortau langs offentlige veier og et bilfritt 
miljø på selve campus.  

I dagens kryss har kjørende full prioritet og det er ingen krysningsmulighet i plan for myke trafikanter. Krysning 
skjer planskilt, noe som i prinsippet er en meget trafikksikker løsning. En videreføring av dette prinsippet er 
vurdert. Rampene til dagens undergang holder ikke mål i forhold til krav om universell utforming. Selv den 
slakeste rampen, østover fra undergangen, er for bratt. Kun vestover langs Dronning Åstas gate er det kurant 
å få til en god rampe fordi terrenget faller vestover. Nye, forskriftsmessige ramper vil bli uforholdsmessig lange 
og komme i konflikt med eksisterende avkjøringer langs Osloveien. Dette gjelder begge sider av Osloveien 
nord for krysset. En rampe som følger Osloveien sydover fra krysset vil ikke kunne ta igjen høydeforskjellen, 
fordi veien i seg selv stiger 6,4 %. Osloveien er altså brattere enn akseptabel stigning på rampe, som er 5 %. 
En forskriftsmessig rampe vil måtte legges i svinger sydover hvor det er mest motbakke. 

Høydeforskjellen mellom undergangen og vegen over er ca 4 meter. Med stigning 1:20 trengs det 80 meter 
lange ramper på de sidene hvor det er relativt flatt. Eksisterende gang-/sykkelveg østover fra undergangen, 
mot campus, har en helning på 7,2 %. Kravet til universell utforming er maks 5 % (stigning 1:20). For å få en 
tilfredsstillende rampe i østlig retning må rampen, på grunn av at terrenget stiger østover, være ca 130 m lang.  

 

Figur 72: Nødvendige lengder for universelt utformede ramper til undergang 

Utfordringene med ramper til dagens undergang er illustrert i figuren over. Ved ombygging av krysset vil 
utfordringene være de samme, også om det bygges helt ny undergang. Undergang er derfor avskrevet som en 
uegnet løsning. Uavhengig av valg av krysstype, enten rundkjøring eller X-kryss, må det legges til rette for 
gående og syklende i samme plan som de kjørende.  

Ny kryssløsning vil fungere for alle og gir et lettforståelig, mer intuitivt trafikkbilde. Det innebærer en prioritering 
av myke trafikanter i forhold til dagens situasjon, ved at de myke trafikantene kan krysse i plan i alle aktuelle 
retninger.  

Det vil også være mulig å legge inn fortau i kryssets sydvestre hjørne, men det er ikke tatt med i planforslaget 
fordi forholdene ikke ligger til rette for gående og syklende videre sydover langs Osloveien. Syd for krysset 
legges det opp til at gående (og syklende) fortsatt benytter Arnegårdsveien der den går parallelt med 
Osloveien. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Negativ konsekvens. Trafikkfarlige forhold opprettholdes. Fortau langs 
Osloveien 
forlenges rundt 
hjørnet på 
sydsiden av 
Bredalsveien. 

Bygge fortau 
langs nordsiden 
av Bredalsveien  
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Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Som 0-alternativet Som 0-
alternativet 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Positiv konsekvens ved at det tilrettelegges lysregulert 
krysning av Osloveien og fortau langs Bredalsveien. 

Ingen 

Figur 73: Konsekvenser for gående og syklende 

6.3.6 Kollektivtrafikk 

Planforslaget legger ikke opp til etablering av ny, eller flytting av det eksisterende kollektivtilbudet. Ved å 
tilrettelegge for økt elevantall, samtidig som man reduserer bruken av bil til og fra Høgskolen, vil man imidlertid 
kunne oppleve økt bruk av kollektivtransport i området. Økt bruk vil også kunne innebære økt satsing, noe som 
betyr økt frekvens og et generelt bedre kollektivtilbud. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Liten positiv konsekvens ved at gangforbindelsen mellom 
bussholdeplassene og høgskolen blir bedre. 

Ingen 

Figur 74: Konsekvenser for kollektivtrafikk 

6.3.7 Trafikksikkerhet 

Trafikksikkerheten i planområdet er særlig knyttet til Osloveien og kryssing av den. I tillegg er krysset 
Bredalsveien / Osloveien et vanskelig punkt. Innenfor planområdet er det flest registrerte trafikkulykker i 
Osloveien umiddelbart nord for Bredalsveien. 

Det er i dag i prinsippet lagt til rette trafikksikker kryssing av Osloveien ved planskilt løsning i form av 
undergang. Undergangens plassering og utforming med bratte ramper medfører at den ikke blir brukt så mye 
som ønskelig og den er ikke universelt utformet. 

Ny kryssløsning forventes å gi økt trafikksikkerhet fordi det legges opp til lysregulert krysning av veien og et 
mer oversiktlig kryssområde. Langs den nye Bredalsveien er det planlagt fortau på begge sider slik at 
trafikantgruppene også separeres i Bredalsveien. Inne på campus (område BKB5 og BOP1) legges det opp til 
et bilfritt miljø. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser  Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Positiv konsekvens ved bygging av nytt kryss Ingen 

Figur 75: Konsekvenser for trafikksikkerhet 

6.3.8 Alternativ: rundkjøring 

Trafikkutredningen påpeker at rundkjøring er den kryssform som totalt sett vil gi størst veikapasitet. 
Rundkjøring er ikke innarbeidet i planforslaget. Vurderingene som ligger bak dette er det redegjort for tidligere i 
kapitlet. Dersom rundkjøring skulle være ønsket vil det innebære endringer i planområdets vestre del, mens 
den østre delen ikke påvirkes nevneverdig. Det er først og fremst område BKB1 og BKB2 som vil bli redusert 
dersom x-krysset erstattes av rundkjøring. Tidlige skisser til plankart illustrerer dette. Se figur 70. 

Rundkjøring etableres i så fall med doble felt i tilfartene. Dette vil gi bedre kapasitet for trafikken i Osloveien og 
vil gi bedre muligheter til høyre- og ikke minst venstresvinger. Risiko for blokkering av kjørefeltene minsker 
dersom det blir kortere køer for trafikken som skal rett frem.  

Etter krysset blir det nødvendig med fletting fra 2 kjørefelt i selve krysset til 1 kjørefelt. Flettestrekningen bør 
være 40–60 meter lang for å gi god kapasitet.  

Ved etablering av rundkjøring utgår dagens undergang for gående og syklende. For gang- og sykkeltrafikken 
etableres muligheter til å krysse i plan i den nordlige og østlige del av krysset. Det gir mer universell utforming 
enn dagens løsning og bedrer fremkommeligheten for gang- og sykkeltrafikken. 
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Ved etablering av rundkjøring må bussholdeplassen på østsiden av Osloveien flyttes. Ny bussholdeplass 
etableres nord for rundkjøringen vis a vis bussholdeplassen på vestsiden av Osloveien. 

6.4 Landskapsbilde 
Natur og grønnstruktur opprettholdes og byggeområdene i områdeplanen er i det alt vesentlige eksisterende 
byggeområder med unntak av en liten utvidelse i østlig retning av området for høgskolen (BOP1). Terrenget 
stiger i denne retningen og utvidelsen er begrenset slik at byggingen ikke kommer i berøring med silhuetten i 
landskapet. Planen innebærer ingen store landskapsmessige endringer.  

 

Figur 76: Høydekurve +107 vist med blå strek 

Som illustrert i figuren ovenfor ligger byggeområdene under kote +107, med unntak av et par eksisterende 
boliger. Landskapet sydvest for planområdet stiger til over +140. Den nye bebyggelsen vil dermed ikke gi noen 
silhuettvirking i landskapsbildet. Bebyggelsen vil fortsatt bli liggende godt plassert inne i det skålformede 
landskapsrommet på platået over elva der dagens høgskole ligger. 

En ny bru over Storelva vil påvirke landskapet, og med en god utforming kan dette bli en positiv endring. For 
landskapet som sådan er det likevel en negativ konsekvens. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen vesentlige konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Svakt negativ konsekvens på grunn av ny bru Design. God 
estetisk utforming 
av bruen. 

Figur 77: Konsekvenser for landskap 
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6.5 Naturmiljø 
Det er utarbeidet en egen rapport om naturmiljø som følger som vedlegg til områdeplanen. 
Konsekvensbeskrivelsen for naturtyper, vegetasjon og flora, fugler og andre dyrearter er basert på denne 
fagrapporten. 

6.5.1 Naturtyper 

Utvikling av kunnskapsparken vil i begrenset grad berøre noen viktige naturtyper. Gang- og sykkelforbindelsen 
til bru vil berøre en liten del av et større område med gråor-heggeskog. Videre vil gang- og sykkelbrua over til 
nordsiden av planområdet berøre deler av Schjongslunden, som er definert som en viktig naturtype. Ingen av 
de to områdene vil bli betydelig berørt av planene. Eventuelle bivirkninger for de to lokalitetene gjennom økt 
bruk av området, vurderes også å bli begrenset. Schjongslunden er i dag et mye benyttet område til turgåing 
og trim, og her er det stier som er opparbeidet til dette formålet. Gråor-heggeskogen på sørsiden av elva er et 
noe vanskelig tilgjengelig område som ikke forventes å bli redusert som en indirekte følge av en kanalisert 
ferdsel over Storelva. Samlet sett vurderes omfanget for begge lokalitetene til liten negativ konsekvens.  

Gråorskogen sør i planområdet vil ikke bli direkte berørt ved en realisering av reguleringsplanen. Derimot vil 
stien tett opptil området kunne føre til at skogen får større bruksfrekvens. Det vurderes som lite sannsynlig at 
den økte ferdselen i området vil føre til at naturtypen vil bli redusert. Omfanget for lokaliteten vurderes til 
intet/liten negativ konsekvens. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Svakt negativ konsekvens på grunn av ny bru Ingen 

Figur 78: Konsekvenser for naturtyper 

6.5.2 Vegetasjon og flora 

Vegetasjon og flora vil bli direkte berørt i de områder der det i plan legges opp til arealinngrep. For forekomster 
som vil bli fjernet/ødelagt, vil omfanget bli stort negativt. Ingen viktige arter er imidlertid registrert innenfor 
planområdet. Utbyggingen av kunnskapsparken vil berøre en svært liten del av populasjonene som er knyttet 
til planområdet og vegetasjonstypene som er knyttet til planområdet. Samlet sett vurderes derfor tiltaket å ha 
lite, negativt omfang for vegetasjon og flora i planområdet. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Liten negativ konsekvens  Ingen 

Figur 79: Konsekvenser for vegetasjon og flora 

6.5.3 Fugler 

Fuglelivet knyttet til planområdet vil kunne bli svakt redusert gjennom utviklingen av området. Arealbeslag og 
forstyrrelse vil medføre at noen få lokaliteter for fugler utgår. Dette gjelder stort sett kun vanlige forekomster, 
men en art som spurvehauk antas å utgå som en følge av tiltaket. Denne forekomsten kan utgå som et 
permanent hekketerritorium, men trolig vil spurvehauken kunne etablere seg med reir i tilgrensende områder. 
Arten er relativt tilpasningsdyktig ovenfor menneskelig aktivitet i hekketiden, og innslaget av gran i den rette 
alder er relativt stort like øst for planområdet.  

Totalt sett vurderes utviklingen av kunnskapsparken å ha liten negativ konsekvens for fugler. Dette betyr at 
tiltaket stort sett ikke reduserer artsmangfoldet eller forekomst av arter, eller forverre deres vekst- og 
levevilkår. Arealbeslagene i skogområdene ved skolen vurderes såpass begrensede at kun en liten del av 
hekkebestanden av fugler blir berørt. 

For spurvehauk vil omfanget kunne spenne til middels negativ dersom arten får problemer med å etablere 
seg i nye områder. 
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Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Liten negativ konsekvens 
Middels negativt for spurvehauk 

Ingen 

Figur 80: Konsekvenser for fugler 

6.5.4 Andre dyrearter 

Andre dyrearter vil bli berørt gjennom arealbeslag og et økt forstyrrelsesregime. Utbyggingen er imidlertid 
relativt begrenset av omfang og skjer også i randsoner til større skogområder. Dette tilsier at virkningene for 
dyr som lever i skogene i dette området ikke vil bli store. Den lokale bestanden av rådyr vil kunne bli noe 
påvirket, men endringene vil høyst føre til at de trekker seg noe lengre bort fra anleggsområder og nybygg. 
Arten er imidlertid tilpasningsdyktig ovenfor mennesker og inngrep, og tiltakene vil høyst føre til endret 
arealbruk – ikke bestandsreduksjoner i området.  

Tiltaket vurderes som marginal i forhold til elgbestanden i området. Elg holder seg noe på avstand ovenfor 
menneskelig aktivitet, og det aktuelle området er ikke et viktig funksjonsområde for arten. 

Andre dyr som bruker området kan bli mer eller mindre berørt. Populasjonsmessig vil imidlertid planene 
uansett ha marginal betydning for berørte arter, selv sett inn i en lokal sammenheng. 

Selv om kunnskapen om arealbruken for dyr som bruker området er begrenset, vurderes tiltaket å ha lite 
negativt omfang for andre dyrearter. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Lite negative konsekvenser Ingen 

Figur 81: Konsekvenser for andre dyrearter 

6.5.5 Vann og vassdrag 

Deler av planområdet ved Storelva, samt sørlige deler av Schjongslunden er flomutsatt. 

Planen legger ikke opp til ny bebyggelse i eller tett inntil de deler av elvens bredder som kan være utsatt for 
flomras og elveflom.  

Etablering av gangbru over Storelva vil beslaglegge areal på elvebredden og eventuelt kan det komme pilarer 
for brua i elva. Det er meget beskjeden båttrafikk på elva, bortsett fra MS Dronning Tyra som tilbyr cruise med 
utgangspunkt fra Glatved brygge i Hønefoss. Krav til fri seilingshøyde må fastsettes ved planlegging av bru. 

Arealbruken i henhold til områdeplanen vil ikke medføre forurensningsfare for vann og vassdrag. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Lite negative konsekvenser Eventuell bru må 
sikres mot flom 

Figur 82: Konsekvenser for vann og vassdrag 
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6.5.6 Grunnforhold 

Det er skrevet en egen geoteknisk rapport for områdeplanen. Geotekniske forhold er også utredet særskilt for 
gangbru over Storelva. 

Den geotekniske rapporten inneholder en sammenstilling av foreliggende data fra tidligere utførte 
undersøkelser i planområdet. Det mangler detaljerte grunnundersøkelser i planområdet, og det er for denne 
fasen vanskelig å vurdere konkrete geotekniske tiltak i forbindelse med utbyggingsplaner. Før det kan utredes 
geotekniske tiltak eller restriksjoner på enkelte områder må det fremskaffes et bedre grunnlag i form av 
grunnundersøkelser kombinert med laboratorieundersøkelser.  De områder hvor det kan være nødvendig med 
tiltak eller særskilte geotekniske vurderinger er områder i nærheten av skrenten ned til Storelva. Andre 
områder er forholdsvis kurante sett fra et geoteknisk perspektiv. 

Stabilitet anses ikke som problem i området. Området er relativt flatt frem til skråning mot Storelva. Høyden av 
skråningen ned mot Storelva er ca. 15 m. Grunnen består av faste til middels faste og ikke sensitive masser til 
over 15 m.  

Tidligere utredninger av grunnforholdene gjort i forbindelser med kartlegging av Kragstadmarka, viser at 
fundamentering i området er fullt mulig. Dersom man ønsker å gå ut over rammene for det som anses som 
sikkert, vil det være nødvendig med nærmere grunnundersøkelser lokalt for å sikre at fundamenteringen 
tilpasses byggingsformål og stedegne grunnforhold. 

Som utgangspunkt anbefales det at nye bygg fundamenteres på eksisterende løsmasser. Detaljer rundt 
fundamenteringsmetode avklares i senere faser. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Negative konsekvenser ved tiltak nær elva eller skrenten ned 
mot elva – for eksempel bru over elva. 

Lokale 
grunnundersøkelser  
Plastring av landkar 
og pilar for bru 
Erosjonssikring av 
elvebrink 
Stabilitetssikring av 
skråning 

Figur 83: Konsekvenser for grunnforhold 

6.6 Nærmiljø 

6.6.1 Friluftsliv og idrett 

Planforslaget legger opp til at de grønne områdene rundt campusområdet, samt områdene på den andre siden 
av Storelva på Schjongslunden, kan bli en bedre integrert del av høgskolens campus. Gjennom en mulig 
etablering av en gangbro fra høgskolen over Storelva til Schjongslunden knyttes disse områdene sammen, og 
man får enda bedre tilgang til rekreasjonsområdene enn i dag.  

Rekreasjonsområdene og turveiene bak dagens Høgskolen er i dag i bruk av både studenter og beboere i 
området, og planforslaget legger ikke opp til at dette skal forringes på noen måte. Ved å legge til rette for en 
mer levende campus, flere studenter, studentboliger osv. vil man på mange måter legge opp til en økt bruk av 
disse grønne områdene som bør være en godt integrert del av campusområdet. Turdrag skal føres videre 
gjennom campus og sikre gode forbindelser både for studenter og øvrig befolkning. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Liten positiv konsekvens Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Positiv konsekvens 
Stor positiv konsekvens ved bygging av bru over elva 

Ingen 

Figur 84: Konsekvenser for friluftsliv og idrett 
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6.6.2 Befolkningsutvikling og offentlige tjenester 

Innenfor planområdet legges det opp til bygging av 250 studentboliger (250 hybelekvivalenter).  

I planområdets vestre deler åpnes det for nybygging og fortetting i eksisterende boligområder. I trinn 1 
anslagsvis 2000 m2 nytt boligareal og i trinn 2 6000 m2. Normal bostandard oppgis gjerne i primærareal der 
minstestandard er 55 m² for 2-persons husholdninger og øvre normalgrense for tilsvarende 
husholdningsstørrelse er 100 m².  Primærareal utgjør bare en del av bygningens bruttoareal. Forholdet mellom 
primærareal og bruttoareal vil variere avhengig av bygningstype og byggemetode. Nye byggeregler fra 2015 
forventes å øke brutto arealbehovet. Her er det lagt til grunn brutto 100 m2 per person hvilket gir en 
befolkningsøkning på 20 i trinn 1 og 60 i trinn 2. 

Prognose for samlet befolkningsvekst er ut fra dette 170 personer i trinn 1 og 310 personer i trinn 2. 

6.6.3 Skolekapasitet  

Ut fra en antakelse om at anslagsvis 5-10 % av studentene har barn vil det kunne bli snakk om 10-20 barn 
som følge av befolkningsvekst grunnet utbygging innenfor planområdet. Om lag halvparten av barna antas å 
være i skolepliktig alder. Det vil si om lag en elev per årstrinn i skolen, men befolkningsveksten vil være for 
liten til å gi gode prognoser. Beregningen er derfor beheftet med stor usikkerhet. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Figur 85: Konsekvenser for skolekapasitet 

6.6.4 Barnehagedekning 

Som for beregning av antall skoleelever vil prognosene for antall barn i barnehagealder være svært usikkert. 
Planen åpner imidlertid for servicevirksomhet for studenter og ansatte blant annet i form av barnehage. Ved 
begrenset utbygging inngår ikke barnehage, men til gjengjeld er også befolkningsøkningen begrenset. 
Konsekvensen i trinn 1 blir derfor svakt negativ. Konsekvensen i forhold til barnehagedekning blir positiv ved 
full utbygging gitt at barnehage inngår i utbyggingen. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Svakt negativ konsekvens Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Positiv konsekvens ved bygging av barnehage 
Ellers svakt negativ konsekvens 

Ingen 

Figur 86: Konsekvenser for barnehagedekning 

6.6.5 Studentboliger 

Studentsamskipnaden er i prosess med å selge dagens studentboliger i Hønefoss og planlegger å bygge nye, 
fortrinnsvis innenfor område BKB5 og eventuelt BOP1 i områdeplanen. Ved realisering av mulighetene 
innenfor planområdet kan antall studentboliger i Hønefoss dobles, samtidig som kvaliteten blir tidsmessig. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Meget positive konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Meget positive konsekvenser Ingen 

Figur 87: Konsekvenser for studentboliger 
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6.6.6 Barn og unges interesser 

Planen innebærer ingen omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i 
bruk eller er egnet for lek. Planforslaget formaliserer arealbruken for område GF1 som friområde og 
bestemmelsene presiserer at det kan tilrettelegges for lek og opphold.  

Et bilfritt campusområde vil være positivt for studentene, men også for barn og unge. Ny kryssløsning vil gi 
tryggere skolevei for de som i dag ferdes langs eller krysser Bredalsveien. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Positive konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Positive konsekvenser Ingen 

Figur 88: Konsekvenser for barn og unges interesser 

6.6.7 Høgskolen i Buskerud og lokalsamfunnet 

Høgskolens betydning for Ringerikssamfunnet og næringslivet ligger til grunn for planarbeidet. Opprettholdelse 
og utvidelse av høgskolen innebærer tiltrekking av kompetent arbeidskraft innenfor undervisning og forskning. 
Rekruttering av studenter til de ulike studiene betyr innflytting og behov for boliger. Studenter og ansatte er 
avhengig av varer og tjenester som kan leveres av det lokale næringsliv. Dette er av betydning for 
Ringerikssamfunnet på kort og lang sikt. Å opprettholde en levedyktig høgskole gir positive ringvirkninger for 
næringsliv, skolesektor og samfunnet for øvrig. 

Utvikling av en attraktiv campus er hovedfokus i planarbeidet og bygging av studentboliger på campus er et 
vesentlig bidrag til dette. En grønn, bærekraftig by-campus vil være positivt for høgskolen og derigjennom 
også for byen.  

Etablering av forbindelser gjennom området, og spesielt bygging av ny bru over Storelva, vil styrke 
forbindelsene mellom byen og høgskolen og mellom byen og Kragstadmarka. En direkte forbindelse mellom 
høgskolen og idrettsparken i Schjongslunden vil gi stor positiv konsekvens. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Positive konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Meget positive konsekvenser Ingen 

Figur 89: Konsekvenser for høgskolen og lokalsamfunnet 
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6.6.8 Konsekvenser for grunneiere 

Planens løsninger har konsekvenser for flere grunneieres eiendommer. Særlig fører ny adkomstvei og nytt 
kryss til at flere grunneiere må avgi areal til veiformål. Følgende eiendommer blir berørt: 

Gnr 
/bnr  

Areal som må 
omdisponeres 

Areal avgis til  Bolighus 
må rives 

37/206 150 m2 Utvidelse av Osloveien.   

37/207 91 m2 Hjørne går med ved omlegging av veg  

38/16 311 m2 Stripeareal til felles adkomstvei SV3, samt kjøreveg SKV1  

38/17 276 m2 Utvidelse av Osloveien. Hjørne til fellesadkomst SV3.  

38/18 369 m2 Bred stripe areal for ny Bredalsvei. Mulig erstatningsareal nord, 
vest og øst for tomten 

 

38/19 41,1 m2 Stripeareal for ny Bredalsvei  

38/26 573 m2 Stripeareal for kjøreveg SKV1  

38/43 221 m2 Stripeareal for kjøreveg SKV1  

38/44 91 m2 Stripeareal til felles adkomstvei SV3, samt kjøreveg SKV1  

38/38 293 m2 
(482 m2) 

Eiendommen må erverves og rives for fremføring av ny 
Bredalsvei samt nytt kryss med Osloveien 

X 

38/51 785 m2 Et område av boligeiendommen er avsatt som felt BKB5  

38/52 12,4 m2 Hjørne går med ved omlegging av veg  

38/67 46,5 m2 Utvidelse av Osloveien. Hjørne til fellesadkomst SV3.   

38/69 2640 m2 Et område av eiendommen inngår i BOP1  

38/70 41,4 m2 Stripeareal for ny Bredalsvei  

38/83 498 m2 
(675 m2) 

Eiendommen må erverves og rives for fremføring av ny 
Bredalsvei samt nytt kryss med kjøreveg SKV1 

X 

38/90 1,8 m2 Hjørne går med ved omlegging av vei  

38/95 37,6 m2 Stripeareal for ny Bredalsvei  

Figur 90: Oversikt over berørte eiendommer 

Noen av eiendommene må kun avgi striper av ubebygde deler av tomta. De er markert med grå 
bakgrunnsfarge over. For 2 eiendommer blir bolighus berørt, og disse må før gjennomføring av planen rives. 
Dette gjelder gnr/bnr 38/38 Bredalsveien 1 og gnr/bnr 38/83 Bredalsveien 5. 

Plan- og bygningslovens kapittel 15 omhandler innløsning og erstatning, mens kapittel 16 omhandler 
ekspropriasjon. Plan- og bygningslovens regler skal følges, og det vil bli tatt kontakt med de berørte for 
nærmere informasjon.   

For gjenværende eiendommer innebærer planen nye muligheter for utvikling av flere av eiendommene. 

Det er behov for en mer trafikksikker adkomst fra Bredalsveien til Osloveien. En forbedret adkomst vil være en 
positiv konsekvens for grunneiere i området. Denne faktoren går imidlertid ikke inn under dette delkapitlet, 
forbedringer i trafikksikkerhet vurderes i kapittel 6.3 Trafikkforhold. Samtidig vil det sannsynligvis oppleves som 
en ulempe for den enkelte som må avgi grunn til veiutbedringer. Ved en utbedring av dagens Bredalsvei 
(veiutredningens 0+-alternativ) må 4-6 grunneiere avgi areal til fortau og mindre utbedringer. For disse 
vurderes konsekvensen som negativ. En samlet vurdering av både positive og negative konsekvenser for 
grunneierne ved en 0+ løsning settes til liten negativ. 
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Ved etablering av X-kryss som vist i plankartet, samt opparbeiding av ny Bredalsveg, blir vegløsningen for 
grunneierne ytterligere forbedret, mens de negative konsekvensene for enkeltgrunneiere blir større. Flere 
grunneiere må avgi striper av sin eiendom, og to bolighus må rives.  

For gnr/bnr 38/69, skogområdet som ligger øst for Høgskolen, er en del på 2,6 daa avsatt med formål som 
Offentlig eller privat tjenesteyting, BOP1. Innenfor området vil det, dersom det skulle bli aktuelt, være hjemmel 
til utvidelser av Høgskolen eller tilknyttet virksomhet.  

For den private boligeiendommen gnr/bnr. 38/51 er et felt på 0,8 daa satt av innenfor formål BKB5, område for 
studentboliger og offentlig/privat tjenesteyting. Dette er gjort for å gi en mer hensiktsmessig arrondering av 
BKB5. Prosjektutforming innenfor BKB5 vil vise om det er aktuelt å utnytte dette. I forbindelse med 
prosjektutforming må det i så fall inngås en dialog med grunneier her. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Ved etablering av nytt kryss og ny Bredalsvei: Stor negativ 
konsekvens 

Istandsetting av 
berørt areal. 
Erstatning for 
boliger / 
boligtomter som 
m å innløses 

Figur 91: Konsekvenser for naboer og grunneiere 

6.6.9 Støy 

Det foreligger egen rapport om støyutredning. Støy er beregnet for 3 situasjoner – med tilhørende 
støysonekart: 

 X01 – dagens geometri og trafikk 
 X02 – 0-alternativet med dagens geometri og trafikk i prognoseår 2036 
 X03 – planlagt, fremtidig geometri med trafikk i år 2036 

På kartet er støysoner vist med intervaller på 5 dBA. Både oransje og gule områder på kartet tilhører «gul» 
støysone i henhold til retningslinje T-1442. (Definisjon av sonene er omtalt i kapittel 3.6.6 Støyforhold i dag). 

Det er på grunn av endret veigeometri med ny kryssløsning i Osloveien, samt ny Bredalsvei, at det er påkrevet 
med en støyutredning. Støysonekartene for området er laget med utgangspunkt i den delen av vegen som 
endres og viser ikke støy fra veger utenfor planområdet. Støysonene vil selvsagt strekke seg videre langs 
Osloveien i begge retninger og vestover langs Dronning Åstas gate. 

Det er liten forskjell på geometri og trafikktall for de tre situasjonene, og dette gjenspeiles i støysonekartene 
som er svært like. Mange boliger ligger i rød og gul sone allerede i dag, jfr. Figur 27 (eksisterende situasjon). 
Figur 92 viser at det er liten forskjell på støyforholdene i dag og i 2026. Det er ikke tiltak som følger av dette 
planforslaget som fører til økning i støynivået. Endringen i støyforhold er en konsekvens av den generelle 
trafikkøkningen på Osloveien. 

Det er ikke foreslått tiltak i form av støyskjermer langs veiene i planområdet. I ny Bredalsvei blir det liten 
avstand fra veien til nærmeste fasader og støyskjermer i relevant høyde (2 m) vil i første rekke virke som 
«stengsler». I Osloveien syd for krysset med Dronning Åstas gate/Bredalsveien er det sterkt skrånende 
terreng oppover mot eksisterende boliger. Dette medfører at det er vanskelig å støyskjerme effektivt langs 
veien. I krysset og videre nordover ligger også eksisterende boliger tett på veien. Det er liten plass til 
støyskjermer og de ville komme svært nær boligene også her. 

Både dagens trafikk og fremtidig trafikk vil gi støy, men utbygging innenfor planområdet bidrar i liten grad. 
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Figur 92: Støysoner for år 2036 med planlagt veigeometri 

 Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen konsekvens Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen konsekvens Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Liten negativ konsekvens Ingen 

Figur 93: Konsekvenser for støy fra veitrafikk 

6.6.10 Luftforurensning 

Det er nye retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging fra Miljøverndepartementet, T-1520. 
De anbefaler grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av ny virksomhet eller 
bebyggelse som vist i tabellen nedenfor.  

 
Komponent 

Luftforurensningssone 

Gul sone Rød sone 

PM10 35 μg/m
3. 7 døgn per år 50 μg/m

3. 7 døgn per år 

NO2 40 μg/m
3. Vintermiddel 40 μg/m

3. Årsmiddel 

  

Helseeffekter Personer med alvorlig luftveis- og 
hjertekarsykdom har økt risiko for forverring 
av sykdommen. 

Friske personer vil sannsynligvis ikke ha 
helseeffekter. 

Personer med luftveis– og hjertekarsykdom 
har økt risiko for helseeffekter. 

Blant disse er barn med luftveislidelse og 
eldre med luftveis- og hjertekarlidelser mest 
sårbare. 

Figur 94: Soner for luftforurensning 

Nevnte helseeffekter gjelder de som bor/har varig opphold langs vegene. 
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Det foreligger egen rapport om luftkvalitet. Luftforurensning i form av svevestøv PM10 og nitrogendioksid NO2 
er beregnet for tre situasjoner: 

 Dagens geometri og trafikk 
 0-alternativet med dagens geometri og trafikk i prognoseåret 2036 
 Planlagt, fremtidig geometri med trafikk i år 2036 

Tiltaket med nytt kryss som følge av Kunnskapsparken gir svært små endringer i forurensningsnivåene for 
bebyggelsen i nærområdet. Verdiene for svevestøv for gjenstående bebyggelse ligger godt under gjeldende 
grenseverdier i T-1520,  

For NO2, nitrogenoksider, finnes det ennå ikke program som beregner vinter- og årsmiddel slik de nye 
retningslinjene definerer dem men svært trolig vil også tilsvarende grenseverdier for nitrogendioksid ligge 
utenfor gul sone. 

Skolens område ligger i denne sammenheng så langt unna trafikkerte veger at de blir liggende langt under 
grenseverdiene i T-1520. 

Selv om verdiene ligger innenfor grenseverdiene vil økt trafikk gi økt forurensning. Konsekvensen settes derfor 
til svakt negativ. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Figur 95: Konsekvenser for luftforurensning 

6.6.11 Vann og avløp 

Vann, avløp og overvannsledninger følger dagens gang- / sykkelveg østover fra Osloveien og frem til 
høgskolens område. Kapasiteten i vann- og avløpsnettet vurderes som stor nok i forhold til planlagt utbygging, 
men det vil være aktuelt å separere avløpsvannet fra campus slik at overvann og spillvann ledes i separate 
nett. Tilkoplingsmulighet foreligger i umiddelbar nærhet. 

Ledningsnett med VL150 slik det er i området skal normalt kunne levere brannvann med riktig trykk 50 l/s. Inn i 
campusområdet går det en endeledning i dag. For å redusere sårbarheten bør det i forbindelse med videre 
utbygging anlegges en ringledning inne på campus, og en eller to nye brannkummer. Ringledning som i dag 
går rundt område BKB2 kan føres videre inn på BKB5. 

Utbygging i område BKB5 vil trolig medføre intern omlegging av dagens fjernvarmeledning til høgskolen. 

Da det ikke ser ut til å være kapasitetsproblemer vurderes konsekvensen som nøytral /  ingen konsekvens. 
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Figur 96: Utsnitt av ledningskart.  

Vannledningen til høgskolen er en endeledning som er koplet til ringledning midt på kartutsnittet ovenfor. 
Endring til ringledning også inne på campus vil redusere sårbarheten i forhold til ledningsbrudd. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen negative konsekvenser, men mulighet for forbedring Ringledning for 
vann 
Separering av 
overvann 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Ingen negative konsekvenser, men mulighet for forbedring Ringledning for 
vann 
Separering av 
overvann 

Figur 97: Konsekvenser for vann og avløp 

6.7 Kulturminner og kulturmiljø 
I henhold til planprogrammet skal ikke dette temaet utredes nærmere i planen: 

Fagområdet kulturminner og kulturmiljø sorterer under Buskerud fylkeskommune ved 
utviklingsavdelingen. Under høring av planprogrammet har fylkeskommunen kommet fram til at det ikke 
er nødvendig å utrede dette temaet nærmere. Det er heller ikke behov for arkeologiske undersøkelser i 
området for reguleringsplanen. Dette temaet utredes ikke nærmere i planen. 

Planen berører ett automatisk fredet kulturminne som omtalt i kapittel 3.7 Kulturminner og kulturmiljø. 
Kulturminnet berøres av turveg GT2. Uten nærmere utredning vurderes dette likevel som en negativ 
konsekvens. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 2:  
Full utbygging 

Liten, negativ konsekvens Ingen 
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6.8 Risiko og sårbarhet 
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planen. Denne foreligger som egen rapport.  

6.8.1 Oppsummering 

52 ulike hendelser er vurdert. Hendelser som er vurdert som aktuelle er oppsummert i risikomatrise nedenfor. 
Ingen hendelser er vurdert å medføre uakseptabel risiko (røde felt). 7 hendelser er plassert i gule felt, hvilket 
innebærer at risiko bør vurderes. Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte. I figuren er hendelser fra 
ROS-analysen angitt med nummer som i analysen. Hendelsene i gule felt er nærmere omtalt nedenfor.  

Konsekvens/Sannsynlighet Ubetydelig (1) Mindre alvorlig (2) Alvorlig (3) Svært alvorlig 
(4) 

Svært sannsynlig (4) 29    

Sannsynlig (3) 23,24 3,4   

Mindre sannsynlig (2)  9,10,15,17,38,44,46 45  

Lite sannsynlig (1)  12,50 1,42  

Figur 98: Tabell 3 fra ROS-analysen: Hendelser oppsummert i risikomatrise 

Planforslaget er vurdert til ikke å medføre særskilt risiko for miljø eller samfunn. Tiltaket i seg selv vurderes 
ikke å generere vesentlig økt risiko for uønskede hendelser. Derimot er planområdet utsatt for enkelte 
risikoelementer; disse er i første rekke knyttet til fire hendelser: flomras, elveflom, støy og støv fra Osloveien 
og ulykker med gående og syklende.  

6.8.2 Flomras og elveflom langs Storelva (hendelser 3 og 4) 

Planen legger ikke opp til ny bebyggelse i eller tett inntil de deler av elvens bredder som kan være utsatt for 
flomras og elveflom.  

I tillegg til naturlig erosjon i Storelva, vil installasjon av bru kunne medføre ytterligere erosjonssituasjoner. 
Erosjon i bunnen av elva og i yttersvinger vil ofte være årsak til at skråninger langs elveløpet undergraves. Ved 
undergraving av skråninger blir disse ustabile og kan begynne å skli eller rase ut i elva. Man anbefaler derfor 
erosjonssikring ved innfylling i yttersving av Storelva. Beplantning langs vassdragene som hindrer utglidning 
og erosjon må også ivaretas. Eventuell anleggelse av turvei eller gang-/sykkelvei i elveskrenten, samt 
anleggelse av bru og Storelva, vil måtte dokumentere forebyggende tiltak og sikring med hensyn til 
grunnforhold.  

Deler av planområdet ved Storelva, samt sørlige deler av Schjongslunden er flomutsatt. Planen legger ikke til 
rette for tiltak som er sårbar for flom eller anleggelse av bebyggelse i flomutsatte områder. 

6.8.3 Støy og støv fra Osloveien (hendelse 29) 

Utover anleggsvirksomheten genererer ikke tiltaket vesentlig økning av støy eller støv for omgivelsene. 
Derimot er planområdet utsatt for trafikkstøy med Osloveien som den viktigste støykilden i området. 
Bebyggelsen nærmest Osloveien vil være utsatt for støy. I følge støykart ligger deler av eksisterende 
bebyggelse innenfor rød og gul støysone. 

Planen stiller derfor krav til at veileder for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) gjøres gjeldende 
ved tiltak innenfor planområdet. 

6.8.4 Ulykker for gående og syklende/skolevei (hendelse 5) 

ROS-analysen avdekker risiko for ulykker med gående/syklende, herunder også skolevei, med dagens 
situasjon. Reguleringsplanen fremmer en oppgradering av kryssløsning i Osloveien, samt vesentlig 
oppgradering av forholdet for gående og syklende, med blant annet nye gang- og sykkelveier. Samlet 
medfører disse tiltakene at risikoen for ulykker for gående og syklende reduseres som følge av realiseringen 
av planforslaget. 
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6.9 Universell utforming / tilgjengelighet for alle 

6.9.1 Områder for boligbebyggelse 

Område BFS1 og BFS2 ligger på en høyde og har adkomst via vei SV1. Dette er den eneste naturlige 
adkomsten og alternative adkomstmuligheter foreligger ikke. Veien er meget bratt og adkomsten til disse 
boligene vil derfor ikke kunne tilfredsstille krav om universell utforming, fordi veien er for bratt. Dette gjelder 
spesielt for gående og syklende, men veien kan også være utfordrende for kjørende vinterstid. 
Område BFS3 ligger lavere i terrenget og har ikke de samme utfordringene når det gjelder adkomst. 

6.9.2 Områder for undervisning og studentboliger 

Når man ankommer høgskolen i dag er det ikke selvforklarende hvor man skal gå for å komme til 
hovedinngangen. Vegen deler seg og det er flere veier til inngangen. Dette er uheldig for svaksynte og 
orienteringshemmede.  

Mellom eksisterende veg rett vest for område BKB5 og dagens hovedinngang til høgskolen er det ca 160 
meter i luftlinje og en høydeforskjell på ca 8 meter. Det gir en gjennomsnittlig helning på 1:20 som er grensen 
for hva som er akseptabelt i forhold til universell utforming.  

Hoveddelen av torget er tenkt en etasje lavere enn dagens hovedinngang. Det har vært diskutert å flytte 
skolens hovedinngang i forbindelse med forestående ombygging. Dersom hovedinngangen legges til det 
planlagte torget vil høydeforskjellen øst – vest fra Osloveien til torget bli slak og fin for alle brukergrupper.  

 

Figur 99: Adkomst til høgskolen. Hovedinngang midt på bildet bak trærne. 

6.9.3 Områder for kombinerte formål 

Høydeforskjellene i område BKB3 kan by på utfordringer i forhold til universell utforming av adkomst til 
bygninger og uteområder. Område BKB2 og BKB4 er relativt flate og byr ikke på de samme utfordringene. 

6.9.4 Samferdselsanlegg 

Undergangen for gående og syklende under Osloveien er ikke universelt utformet og det er ikke lagt til rette for 
kryssing i plan. Gående og syklende som krysser Osloveien i plan på forskjellige steder nord for Bredalsveien 
hvor det ikke er lagt til rette for kryssing. Dette forholdet blir vesentlig bedret ved bygging av nytt kryss. 

6.9.5 Vurdering 

Samlet vurdering i forhold til universell utforming / tilgjengelighet for alle: 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Liten negativ konsekvens Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Liten positiv konsekvens Ingen  

Trinn 2:  
Full utbygging 

Positive konsekvenser Ingen 

Figur 100: Konsekvenser for universell utforming / tilgjengelighet for alle 
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6.10 Samlede virkninger av planforslaget, sammenstilling 

6.10.1 0-alternativet 

Forholdet til andre planer er uten direkte konsekvenser for 0-alternativet.  

0-alternativet gir negative konsekvenser for gående og syklende (trafikkfare) og universell utforming / 
tilgjengelighet for alle. 

Ingen negative konsekvenser for landskap, naturmiljø, nærmiljø (bortsett fra støy), kulturminner og kulturmiljø. 

For støy og luftforurensning er det ingen konsekvens. 

Det er ikke funnet noen særskilte positive konsekvenser ved 0-alternativet. 

6.10.2 Trinn 1 

Forholdet til andre planer er gjennomgående positivt for trinn 1 . 

Trinn 1 gir overveiende positive konsekvenser for nærmiljø og noe positiv konsekvens for universell utforming / 
tilgjengelighet for alle. 

Trinn 1 gir ingen negative konsekvenser for landskap, naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø. 

Trinn 1 gir negativ konsekvens for gående og syklende på linje med 0-alternativet.  

Trinn 1 gir liten negativ konsekvens for skolekapasitet og barnehage. 

For støy og luftforurensning er det ingen konsekvens. 

Trinn 1 gir positive konsekvenser for lokalsamfunn, studenter og høgskole. 

6.10.3 Trinn 2 

Forholdet til andre planer er gjennomgående positivt for trinn 2. 

Trinn 2 gir positiv konsekvens for trafikkforhold. 

Trinn 2 gir liten negativ konsekvens for landskap, naturmiljø, kulturminner og støy 

Trinn 2 gir positiv konsekvens for nærmiljø og universell utforming / tilgjengelighet for alle. 

Trinn 2 gir negativ konsekvens for enkelte naboer fordi det innebærer inngrep i eiendommer og riving av 2 
bolighus. For andre naboer gir områdeplanen verdistigning. 

Trinn 2 gir meget positive konsekvenser for lokalsamfunn, studenter og høgskole,. 

6.10.4 Oppsummering  

Planforslaget er i tråd med overordnede mål for samfunnsutvikling lokalt, regionalt og på nasjonalt nivå. 

Planforslaget er vurdert til ikke å medføre særskilte negative konsekvenser for miljø eller samfunn.  

De samlede konsekvensene ved 0-alternativet er negative.  

Planforslaget legger til rette for videre utvikling av kunnskapsparken som et levedyktig og attraktiv sted. Dette 
vil gi positive virkninger for lokalsamfunnet. Utbygging gir overveiende positive konsekvenser og full utbygging 
gir aller mest positive konsekvenser. 

 

 



   

 

Planbeskrivelse – Områdereguleringsplan for Kunnskapspark Ringerike 93 

 

 

7 SAMMENDRAG AV HØRINGSUTTALELSER 
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1. Bakgrunn 
Det er startet opp et prosjekt Kunnskapsparken Ringerike der Høgskolen i Buskerud (HiBU), 
avd. Ringerike er hovedobjektet som det skal planlegges for. Initiativtaker er HiBU i 
samarbeid med Ringerike Utvikling. 
 
Prosjektet er organisert i tre undergrupper: Stedsutviklingsgruppen, faggruppen og 
knutepunktgruppen med hver sin gruppeleder. Ringerike Utvikling har sekrtariatet. 
Representanter for Høgskolen i Buskerud, Statsbygg, Studentsamskipnaden i Buskerud 
(SiBU) og Ringerike kommune deltar. Stedsutviklingsgruppen startet opp arbeidet høsten 
2010 og behov for nye studentboliger og plassering av disse var hovedtema i de første 
drøftingene. 
 
Men i dette området er det behov for mange planavklaringer. Høgskolen har behov for å 
gjennomgå eksisterende bygningsmasse og øvrige campusarealer, den skal se på muligheter 
for oppgradering og utvidelser, parkeringsplassene dominerer det fysiske utearealet nå – er 
dette framtidsrettet arealbruk? Det må videre sees på transportavvikling i forhold til 
Osloveien, avkjøringsforhold og mulighetene for nærmere tilknytning mot bysentrum, gående 
og syklendes behov og lokalisering av evt. nye studentboliger, barnehage og annet areal for 
studentaktiviteter. 
En del av arbeidet med prosjekt Kunnskapspark Ringerike må derfor bli å utvikle en område-
reguleringsplan. Her er det Ringerike kommune som er planeier og planansvarlig. 
 
 

2. Planstatus 
Ringerike har en kommuneplan som ble vedtatt i august 2007. 
I kommuneplanens arealdel er området ved Høgskolen lagt ut til offentlige bygninger. De 
nærmeste områdene rundt er lagt ut til boligområder og bak skolen på østsiden er arealene 
definert til fremtidig boligområde. Mot nord er arealene langs Storelva og opp til skolen lagt 
ut til friområde. Det nederste kvartalet på nordsiden av Bredalsveien er i arealdelen lagt ut til 
byggeområde erverv. 
 
Området for en områdereguleringsplan favner over flere vedtatte reguleringsplaner fra ulike 
tidsepoker. Noen av de eldste kan ikke styre arealutviklingen i dag. Det er derfor aktuelt å 
vurdere om disse, evt. deler av disse gamle planene, skal medtas i en ny regulering slik at det 
gir en helhetlig og samordnende plan for området.    

• Eksisterende reguleringsplan nr. 217 “SLHK (nå HiBu) Dalsbråten” er fra 1993 og 
viser reguleringsformål offentlige bygninger for skolebyggene og trafikkområde 
kjøreveg helt i vest på reguleringsplanen. 

 
Øvrige vedtatte reguleringsplaner i det aktuelle området for en områdeplan:  

• Nr. 323-01 “Eikli sør, næringsområde” vedtatt 21.07.2010, der aktuelle arealer er 
regulert til trafikkområder i Osloveien og Dronning Aastas gate 

• Nr. 206 “Osloveien Øst” vedtatt 30.10.1997; arealer er regulert til boligområde langs 
Osloveien, bolig/næring i kvartalet nærmest krysset Osloveien – Bredalsveien, 
friluftsområde langs Storelva og i mellom bolig og friluftsområde er det regulert inn 
kjøreveg fra Bredalsveien og i bakkant av boligene langs Osloveien.  

• Nr. 206-1 “Osloveien Øst Bredalsveien” vedtatt 01.03.2001; her er det regulert til 
bolig, friluftsområde og trafikkområde.   



• Nr. 102 “Osloveien Dompidal” er en eldre reguleringsplan fra 1975, med bolig- og 
trafikkformål i det aktuelle området. 

• Nr. 102-02 “Oslovei kryss i Dompidal” er en eldre reguleringsplan fra 1987, der 
trafikkareal er regulert (parkeringsplass). 

• Flere eldre avsnitt av reguleringsplaner kan bli berørt: nr. 15 S-“V Norderhov” fra 
1947 og evt. nr. 17 “Lia ved Arnegård” vedtatt i 1955 og nr. 17-02 “Lia ved Arnegård, 
Bredalsveien 15” fra 1960. 

 
I 2009 utførte COWI en mulighetsstudie for kryssløsning Osloveien – Dronning Aastas gate 
som også involverte Bredalsveien med to alternative skissestudier. 
 
 

3. Planområdet, eksisterende forhold 
Høgskolen i Buskerud avdeling i Ringerike har signalisert behov for ombygging og utbygging 
av sine lokaliteter. Skolen ligger i Hønefoss syd.  
For områdene bak Høgskolen i øst er det i gang en egen planprosess. Kommunedelplan for 
Kragstadmarka faller inn under influensområdet til Kunnskapspark Ringerike. Det meste av 
planavgrensningen vil gå i plangrensen for kommunedelplanen. 
 
Rv 35 Oslovegen er hovedveg inn mot området både fra sør og nord. Avkjøring mot 
Høgskolen via Bredalsvegen er et kryss med behov for planlegging og avklaring i forhold til 
både bil, syklende og gående.  
Tilknytning av myke trafikanter mot Hønefoss sentrum er i dag ikke spesielt bra og må få eget 
fokus og gis en grundig planfaglig vurdering.  
 
Parkeringsplasser til skolen dominerer det visuelle inntrykket på veg opp mot Høgskolen.  
Bredalsveien er boligveg for boligene langs vegen, men også tilførselsveg til skolen.    
Ut- og innkjøring mot Osloveien vanskelig og utgjør en trafikkfare for både gående, syklende 
og kjørende. 
 
Hele planområdet ligger innenfor konsesjonsgrensen for fjernvarme. 
 
 

4. Mål for en områdereguleringsplan 
I prosjektgruppen for Stedsutvikling Kunnskapspark Ringerike er det definert et mandat og 
målsetting for områdeplanen er basert på målsettingen i dette prosjektet. 
 
Målsetting for områdeplanen er: 

• Avklare Høgskolens behov for undervisningslokaler i eksisterende bygg og nybygg. 

• Avklare studentenes arealbehov for: 

• Boliger og lokalisering av disse 

• Sosiale møteplasser og lokalisering av disse.  

• Avklare andre arealbehov eks. barnehagebygg og tomt. 
 

Drøfte og avklare behov for:    

• Gang/sykkelforbindelser mot bysentrum evt. til studentboliger. 

• Kjøreveger og adkomst. 

• Avklare arealbehov for næringsarealer. 

• Avklare arealbehov for parkeringsplasser utendørs eller i bygg. 



• Potensiale og muligheter for arealdisposisjoner på Campus. 
Arealbehovene skal spilles inn i planprosess for områderegulering av Kunnskapsparken 
Ringerike. 

 
 

5. Konsekvensutredning 
I forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven er foreslått områdeplan for 
Kunnskapspark Ringerike et tiltak som skal behandles etter forskriften. Dette begrunnes med 
at det planlegges for bygg til offentlig tjenesteyting med et bruksareal på mer enn 5.000 m², 
(Vedlegg II pkt 1. i forskriften) og at det dreier seg om utvikling av by- og tettstedsområder 
(Vedlegg II pkt 3. i forskriften)      
Formålet er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 
forberedelsene av planen og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planen kan 
gjennomføres. 
 
 
 

 
 
 



6. Temaersomskaltasmedi planen
Genereltgjelderfor planersomomfattesav forskriftenatdetstilleskrav til atvirkningeneav
planforslagetskalvurderesogbeskrives.Det skalværefokuspåvesentligeog
beslutningsrelevantekonsekvenser.

Sålangtsommulig skalkonsekvensutredningenbasere segpåforeliggendekunnskapog
oppdateringav denne,og innhentingav ny kunnskapskalbegrensestil spørsmålsomer
relevantei forhold til behandlingenavplanen.All ekonsekvenservil bli vurdertoppmotet
sammenlikningsalternativ,somerenfremskrivningfradagenssituasjon,menutenden
aktuelleutbyggingen.

Ut fra vurderingenavat områdeplanenmåutredesetter forskrift omkonsekvensutredningerer
følgendeantatteproblemstillingerog temaaktuelle:

Befolkningsutvikling ogoffentlige tjenester
Basertpådenløsningsomvelgesm.h.t.antallog typeboligerog sannsynligframdrift av
utbyggingenskaldetutarbeidesprognoserfor antall beboereogalderssammensetningblant
dissei periodenfra utbyggingenstarterog fram til at utbyggingeneravsluttetogsituasjonen
harstabilisertseg.Utbyggingmedstudentboligervil spesieltkrevevurderingav tiltak og
løsningerfor barnogbarnefamilier.

Eventueltbehovfor offentligeinvesteringersomfølge avplanlagtutbyggingskal
synliggjøres.Medoffentligetjenestermenervi i dennesammenheng:
• Barnehager
• Barneskole,ungdomsskoleogvideregåendeskole
• Sosialetjenester
• Omsorgstjenester(hjemmehjelpogpleiehjem)
• Vannforsyning,avløpsrensingog strømforsyning
• Idrettsanlegg

Basertpåanalysenavbefolkningsutviklingenskaldet synliggjøreshvilket behovsom
genereresav planlagtutbyggingoghvordandettesamsvarermedeksisterendekapasitet
innenfordeulike tjenesteområder.Eventuellenødvendigeutvidelserav enkeltetilbud som
følgeavutbyggingenskalkartlegges.

Vei og trafikk
Alternativeveisystemeroggangveisystemer,samtvirkningenedisseharpåandreveisystem
skalkartlegges.Konsekvenserfor veitrafikkstøyskal vurderesogkvantifiseresfor veinett
somfår vesentligendrettrafikkbelastningsomfølge av tiltaket.

Pågrunnlagav beregnetoppfyllingsvolumogplanlagt bygningsmassemådetutarbeideset
overslagoversannsynligtrafikk i anleggsperioden.Basertpåbefolkningsprognoserog
planlagtaktivitet gjennomføresenberegningavnyskapttrafikk i områdetetterferdig
utbygging.Resultatenesammenholdesmeddagenskapasitetpåblantannetveinettog
kollektivtilbud. Eventuellenødvendigetiltak utenfor detregulerteområdetbeskrives.
Trafikksikkerhetog fremkommelighetfor nødetaterskal viesspesielloppmerksomhet.



Vann og avløp 
Kapasitet i vannforsyningsnettet må dokumenteres og sikring for blant annet 
brannvannsforsyning må utredes.  Eksisterende avløpsanlegg må kontrolleres for kapasitet, og 
eventuelle nye tiltak må utredes. Eventuelle separate drikkevannsbrønner og avløpsanlegg må 
kartlegges. 
 
Fjernvarme 
Området for reguleringsplanen ligger innenfor konsesjonsgrensen for fjernvarme. 
Fjernvarmerør (SJ 65) er ført fram til hovedbygningene for høgskolen. Det må tas hensyn til 
traseen i planleggingen og kapasitet må vurderes i forhold til ytterligere tilknytning.  
 
Friluftsliv 
Det skal kartfestes sammenhengende grønnstruktur, viktige ferdselskorridorer sommer og 
vinter, løyper og stier, utfartspunkter og utsiktspunkter. Det er viktig å unngå å avskjære 
eksisterende ferdselskorridorer. Aktuelle områder for en eventuell utsetting av brygger og 
gangbroer skal utredes.  
 
Universell utforming 
Optimale traséer for vei og stier bør kartlegges. Utbygger må undersøke hva det innebærer å 
ta hensyn til universell utforming både internt i bygg og på utearealer. 
 
Radon 
Det bør gjennomføres radonundersøkelser av byggegrunnen. Radonkonsentrasjonen i 
eksisterende bygninger i området bør måles. Ifølge Statens strålevern kan konsentrasjonene av 
radon i et rom variere mye i løpet av døgnet og over lengre tid. Radonkonsentrasjonen er mest 
stabil i vinterhalvåret, og radonmåling bør derfor gjennomføres over minst to måneder i 
perioden fra midten av oktober til midten av april. 
 
Nærhet til kraftlinje 
Linjer og sikkerhetssoner for eventuelle høyspentlinjer må kartlegges. Dersom det går 
høyspentlinjer inn i området skal det gjennomføres en utredning som blant annet kartlegger 
bygg som kan få felt over 0,4 µT. I situasjoner der dette forekommer skal utredningen gi 
grunnlag for å vurdere eventuelle tiltak som kan redusere magnetfeltene og inneholde 
beregninger som blant annet viser merkostnader og andre ulemper. 
 
Dyre- og planteliv 
Ønsket buffersone og sammenhengende grønnstruktur, samt vegetasjon bør kartfestes.  
Viktige viltbiotoper og trekkveger, viktige naturtyper, og områder av stor verdi for biologisk 
mangfold og truede rødliste-arter bør utredes nærmere. Dominerende enkelttrær skal 
registreres. Grøntdrag langs bekker skal berøres i minst mulig grad. 
Konsekvenser for fugle- og fiskelivet i elva skal vurderes i forhold til: 

• evt. forurensning fra båter til elva og bunnsediment 
• forstyrrelser/støy fra båtmotorer/biler 
• menneskelig aktivitet 

 
Geologi/grunnforhold 
Faren for erosjon og ras må utredes, og tas hensyn til. Særlig med tanke på gang- og 
sykkelveier langs elva er det viktig å ta hensyn til denne faren. En bør vurdere nærmere behov 
for utredning når planen foreligger. Det må vurderes om det må utarbeides en ny geoteknisk 
rapport etter ferdig utarbeidet planforslag.  Det skal lages kart med helningsvinkel. 



Stabiliteten ved kvikkleireområdet vurderes i kommunedelplan for Kragstadmarka og 
nærmere vurdering av tilliggende område mot HiBU må gjøres. Det må også gjøres en 
geoteknisk vurdering av faren for overflateskred i elvekanten. Det skal gjøres en risiko- og 
sårbarhetsanalyse med skred som et av utredningstemaene. 
 
Vann og vassdrag/flomfare 
Bekkeløp og drenering av området må registreres. Området er sårbart i forhold til riktig 
behandling av overvann. Overvannets gang må utredes og metoder for å behandle overvannet 
og bekkeløp lokalt må undersøkes. Behovet for flomsikring/plastring bør vurderes. Det skal 
gjøres en risiko- og sårbarhetsanalyse med flom som et av utredningstemaene. 
 
Klima, luft og støy 
Lokalklimatiske forhold må vurderes i sammenheng med utbyggingen. Strukturen på 
bebyggelsen kan eventuelt planlegges slik at det motvirker eventuelle negative 
lokalklimatiske forhold (økt skygge/vind). Infrastruktur må planlegges på en slik måte at det 
gir minst mulig negative miljøkonsekvenser. Konsekvenser av valg av energiløsninger og 
konsekvenser i form av støy og luftforurensning, samt bebyggelsens konsekvenser på sol- og 
vindforhold beskrives og vurderes. 
 
Landskap 
Landskapsvirkningene må tas hensyn til spesielt. Utbyggingens tetthet og formgivning må 
skje på landskapets premisser, både med tanke på nærvirkning og fjernvirkning. Hellende 
terreng og synseksponering gjør at tettheten på bebyggelsen må tilpasse seg terrengformene. 
Utbygger må også ta hensyn til silhuetten sett fra byen.  
 
Konsekvenser for landskaps- og bybildet skal utredes der den visuelle virkningen av tiltaket 
vektlegges. Dette skal gjøres gjennom visualisering av tiltaket sett både fra nærområdene og 
fjernvirkningsperspektiv. Avbøtende tiltak skal foreslås. 
 
Kulturminner og kulturmiljøer 
Fylkeskommunens utviklingsavdeling bør selv vurdere kartleggingsbehovet og vil 
kommentere det under høringsperioden. 
 
Risiko og sårbarhet 
Det skal gjøres en risiko- og sårbarhetsanalyse hvor tema som flom og skred blir belyst. 
 
Overordnede mål og retningslinjer 
Planens virkninger i forhold til overordnede, vedtatte mål og retningslinjer, beskrives. 
 
Konsekvenser for barn og unges interesser 
Konsekvenser for barn og unges interesser skal beskrives og vurderes. Trafikksikkerhet og 
sikre skoleveier samt behov for lekearealer må utredes. Informasjon og kommunikasjon om 
planarbeidet må gjøres tilgjengelig og det må opprettes kanaler som er hensiktsmessige i 
forhold til å ivareta barn og unges interesser. 

 
 
 
 
 
 



7. Alternative utbyggingsstrategier 
I en konsekvensutredning skal det gis en redegjørelse for hvilke alternativer som er vurdert.  
I denne plansaken gjennomføres det en visjons- og mulighetsstudie av Campusområdet og 
omgivelsene på en visuell måte, med utgangspunkt i ideer om utviklingsmulighetene. Dette 
gjøres i er et samarbeid mellom engasjert arkitekt, Morten Løvseth i Løvseth+partners AS, 
HiBU, SiBU, Statsbygg, Ringerike Utvikling og Ringerike kommune. 
 
I mulighetsstudien er oppgaven: 
Vurdering av romlig utvikling av det fysiske miljøet på eiendommen og  
naboeiendommene, med utgangspunkt i mulighetene og analyse av behov/brukbarhet. 

-Bygninger 
-Uterom 
-Blå og Grønn struktur 
-Kommunikasjoner/parkering 

 
Behovene gjelder: 

-Studieareal 
-Boligareal 
-Sosialt areal  
-Næringsareal 
 

Vurdering av to til tre ulike alternative løsninger/hovedgrep for utvikling på kort og lang sikt. 
Vurdering av utbyggingspotensialet i form av fotavtrykk, uteareal og høyder. 
Vurdering av atkomstmuligheter mot vegsystemet og mot byen. 
 
Sluttdokumentet skal ha en gjennomgang av alternativene/mulighetene/behovene for utvikling 
med perspektivillustrasjoner av alternativene. 
Illustrasjon av alternative hovedgrep, ved hjelp av perspektivtegninger i farger. 
Geografisk avgrensing kan vurderes som en del av mulighetsstudien. 
Planskisser av alternativene skal også kunne være en del av grunnlaget for reguleringsplan. 
I prosessen skal det være et oppstartsmøte med deltakerne i prosjektet, samt et møte i 
utviklingsfasen før endelig leveranse. 
 
Ulike utbyggingsstrategier vil måtte drøftes i løpet av denne studien. Resultatene av studien 
må tas videre til prosessen med områdereguleringen. 

 
 

8. Beskrivelse av områdeplanens utforming 
Forslag til planprogram skal gi en beskrivelse av planen eller tiltaket og antatte 
problemstillinger som vil bli belyst, og hvilke alternativer som vil bli vurdert. Forslaget skal 
redegjøre for hvilke forhold som er avklart i overordnet plan og hvilke utredninger som 
foreslås å inngå i planforslag med konsekvensutredning, og hvilke metoder som vil bli 
benyttet.  
 
Planen skal inneholde en planbeskrivelse som beskriver planens formål, utviklingstrender, 
hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for 
området. 
Planforslaget utformes som en reguleringsplan med bestemmelser. 
Det skal vises konsekvenser av planforslaget. 

 



 
9. Planprosessen 

Planprosessen legges opp etter forskrift om konsekvensutredninger. Forskriften innebærer at 
det som ledd i varsel og kunngjøring av oppstart av planleggingen, skal utarbeides et forslag 
til planprogram, hvor en viktig del er en oversikt over antatte problemstillinger 
(utredningsprogrammet). Dette forslaget legges ut til offentlig ettersyn, samtidig med varsling 
og kunngjøring av oppstart av planarbeidet.  Etter høringsperioden skal ansvarlig myndighet 
fastsette programmet. Ansvarlig myndighet i denne saken er Ringerike kommune. 
 
Det fastsatte planprogrammet legges til grunn for utarbeidelsen av planforslag med 
konsekvensutredning.  Planprogrammet skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, 
herunder hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslag (og 
konsekvensutredning).   
 
Forskriften stiller prosess- og dokumentasjonskrav til planer som kan ha vesentlige 
virkninger. Det følger derfor at det i hovedsak er planforslagets vesentlige konsekvenser som 
skal utredes. Høringen av planprogrammet er en viktig arena for å avklare dette.  Ansvarlig 
myndighet skal avgjøre om utredningsplikten er oppfylt. 
 
Neste fase i planprosessen er utarbeiding av planforslag (områdereguleringsplan) med 
plankart og bestemmelser, sammen med en planbeskrivelse og saksfremstilling. I 
planforslaget legges det stor vekt på beskrivelsen av konsekvensene (konsekvensutredningen), 
som skal utarbeides på bakgrunn av det fastsatte planprogrammet. Alle vesentlige virkninger 
av planforslaget vil det bli gjort rede for. Planforslaget vil bli behandlet administrativt og 
forelagt de politiske organer i kommunen på ordinær måte. 
 
 
 

10. Organisering av arbeidet 
Forslagsstiller/ eier av kommunedelplanen: Ringerike kommune 
Planmyndighet: Ringerike kommune 
Ansvarlig myndighet konsekvensutredning: Ringerike kommune 
Regionale myndigheter med innsigelsesrett: Statens vegvesen, Fylkesmannen i Buskerud, 
Fylkeskommunen i Buskerud, NVE, nabokommuner, Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (tilfluktsrom), Riksantikvaren m.fl.  

 
Høgskolen i Buskerud har i samarbeid med Ringerike Utvikling opprettet et prosjekt 
“Kunnskapspark Ringerike” med en egen undergruppe “Stedsutviklingsgruppa”.  
Stedsutviklingsgruppa er en av tre grupper underlagt arbeidet med Kunnskapspark Ringerike.   
Prosjektgruppen er referansegruppe for områderegulering av Kunnskapspark Ringerike 
Prosjektgruppen rapporterer til styringsgruppen i prosjektet Kunnskapsparken Ringerike 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Samråds- og medvirkningsprosess 
Regelverket om konsekvensutredninger sikrer at man i store og viktige plansaker får en bred 
medvirkning i hele planprosessen. Gjennom høring av planprogrammet gis det anledning til å 
påvirke hvilke spørsmål som er viktige og bør utredes. I den videre saksgang hvor det 
endelige planforslaget med tilhørende konsekvensutredning (områdeplanen) skal behandles 
administrativt og politisk, vil det også være en åpen prosess, som i andre saker etter plan- og 
bygningsloven.  
Grunneierne og naboer som berøres av planarbeidet i området skal gis gode muligheter for 
informasjon og medvirkning.  
 
Grunneiere er forhåndsvarslet om at mulighetsstudie var i gang i sommer og at formell 
oppstart av en områdeplan skal igangsettes utpå høsten 2011. 
Studenter og deres organisasjoner skal sikres deltakelse i planprosessen. 
I tillegg vil vi sikre medvirkning fra barn og unge i Hønefoss i samråd med representant for 
barn og unge. Og krav om universell utforming og helse i plan vil planavdelingen i samråd 
med miljørettet helsevern og barnerepresentant finne en hensiktsmessig samarbeidsform. 
Tekniske tjenester og Hønefoss fjernvarme skal rådføres før endelig planforslag er utarbeidet. 
 
Det tas sikte på et offentlig informasjonsmøte en gang under utarbeiding av forslag til 
områdereguleringsplan. 

 
 
 

12. Forslag til områdeavgrensning  
Se neste side. 
 
 



 
 
Forslag til planavgrensning for områdereguleringsplan Kunnskapspark Ringerike. 
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1 Bestilling 
 
Denne trafikkutredningen er utført i forbindelse med områderegulering for Kunnskapspark Ringerike. 
Oppdraget er utført av tegn_3 med Reinertsen som underkonsulent. Oppdragsgiver er Statsbygg som har 
påtatt seg rollen som prosjektleder for områdeplanen på vegne av Ringerike kommune som planeier. 
Utredningen er basert på føringer i planprogram fastsatt av Ringerike kommune, mandat fra Statsbygg og 
avklaringer med Statens vegvesen.  

1.1 Planprogrammet  

I følge vedtatt planprogram for områderegulering 0605_366 «Kunnskapspark Ringerike», skal alterantive vei- 
og gangveisystemer, samt virkningene disse har på andre veisystem, kartlegges. Basert på 
befolkningsprognoser og planlagt aktivitet gjennomføres en beregning av nyskapt trafikk i området etter ferdig 
utbygging. Resultatene sammenholdes med dagens kapasitet på blant annet veinett og kollektivtilbud. 
Eventuelle nødvendige tiltak utenfor det regulerte området beskrives. 

1.2 Mandat for trafikkutredningen  

I følge mandat skal trafikkutredningen inneholde følgende elementer: 
• En oversikt over trafikktall/trafikkmengder, både ÅDT og YDT, gjerne fordelt på timer, dagens og 

forventet utvikling. 
• Biltrafikk til og fra Høgskolen 
• Reisemønster til og fra Høgskolen, sett i sammenheng med parkeringskapasitet. 
• Vurdering av trafikkavvikling og fremkommelighet innenfor planområdet/ i kryssene. 
• Trafikkberegning gjennom en datamodell, f. eks Contram eller Sidra, som bl.a. viser svingebevegelser, 

belastningsgrad og kapasitet i kryss, både dagens og i de kryssene som foreslås etablert. 
 
Flere typer nytt kryss skal vurderes, f. eks T – kryss/forskjøvet X – kryss, rundkjøring. Følgende kriterier legges 
til grunn: 
• Kryss må tilfredsstille Statens vegvesens normaler mht. avstander, stigning, bredder osv. 
• Minst mulig arealinngrep og kostnader 
• Ønsker enkleste kryssløsning som kan aksepteres av Statens vegvesen 
• Om mulig skal avkjørsler i tilknytning til planområdet saneres. 

1.3 Referat fra møte med Statens vegvesen 

I møte med Statens vegvesen 21.08.12 ble det satt ned en rekke mål for veiløsningen innenfor planområdet. 
Disse var: 
• Utarbeide et trafikksikkert kryss og en bedre adkomst til Høgskolen 
• Gi trygge gang- og sykkelbaner for myke trafikanter innenfor planområdet og i sammenheng med 

trafikksystemet rundt. 
• Gi en god og trafikksikker løsning for kollektivtrafikken 
• Om mulig sanere avkjørsler langs Osloveien, tilknyttet planområdet. 
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2 Metode  
 
Kapasitetsberegningene er utført av Reinertsen AB ved hjelp av Capcal 4.0. 
Resultatet av beregningen presenteres i form av belastningsgrad. 
 
Belastningsgrad  Standard 
<0,6   God standard 
0,6 – 0,8  Mindre god standard 
>0,8   Lav standard 
 
En belastningsgrad over 1,0 betyr at trafikken ikke avvikles i tilstrekkelig grad og det vil bli køer som bygges 
opp under en kort periode.  
 
Av resultatene framgår også køenes lengder, samt data om forsinkelser for kjøretøy som passerer krysset. 
Køens lengde rapporteres som gjennomsnittskøer og 90-percentils kølengder.  
En 90-percentils kølengde betyr at køen er kortere en den oppgitte kølengden i under 90 % av tiden. 
  
Målingene er gjort for makstimen på ettermiddagen en hverdag. 
 
Krysset Dronning Åstas gate/Osloveien har for ikke lenge siden fått en oppgradering bestående av et separat 
høgresvingsfelt fra Osloveien til Dronning Åstas gate.   Estimater og undersøkelser av regulering i krysset er 
gjort ved hjelp av www.nnorgeskart.no, samt tegninger av oppgraderingen og utvidelsen av krysset. Det er tatt 
hensyn til en ekstra signalfase for Osloveiens sørlige tilkobling. 
  
I beregningene tas det hensyn til en skiltet hastigheten på 30 km/t langs Dronning Åstas gate, 40 km/t på 
Osloveien nord for tilkoblingen til Dronning Åstas gate og 50 km/t på Osloveien sør for tilkoblingen til Dronning 
Åstas gate. 
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3 Dagens situasjon 
 

3.1 Vegsystemet 

 
Figur 1: Oversikt over veisystemet i området. Kart: gulesider.no 

Fv 35 Oslovegen er hovedveg inn mot planområdet både fra sør og nord. Osloveien strekker seg fra 
Kvernbergsund bru i nord til rundkjøringen på Hvervenkastet i syd, hvor den kobles videre til E16. Osloveien er 
en av hovedveiene i Hønefoss og den desidert viktigste forbindelsen inn og ut av byen i syd.  
 
Kun Arnegårdsbakken supplerer Osloveien som forbindelse sydover. Arnegårdsbakken har en enkel standard 
med så bratt stigning og så krappe svinger at den egner seg dårlig både for sykkel- og biltrafikk. I praksis er 
derfor Osloveien den eneste brukbare kjørevegen ut og inn fra Hønefoss sentrum i syd.  
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Mellom rundkjøringen på Hvervenkastet og krysset med nedre del av Arnegårdsbakken er det kun en eneste 
avkjørsel fra Osloveien. Terrenget på begge sider av veien er stedvis meget bratt og gjør en eventuell fremtidig 
utvidelse av Osloveien svært krevende. 
 
Innenfor planområdet er det tre veger som kobles til Osloveien. Alle disse er kommunale veger. Sydfra og 
nordover gjelder det: Arnegårdsbakken, Dronning Åstas gate og Bredalsveien. Avkjøring til kunnskapsparken 
skjer via Bredalsveien. 
 
Det er to bussholdeplasser innenfor planområdet. Disse er plassert langs Osloveien, henholdsvis nord og sør 
for Kryssene med Bredalsveien og Dronning Åstas gate. 
 
Det er fortau langs østsiden og gang-/sykkelvei på vestsiden av Osloveien fra krysset med Dronning Åstas 
gate og nordover. Syd for dette krysset er gående og syklende mer sammensatt, men i hovedsak er de myke 
trafikantene er henvist til Arnegårdsbakken. I krysset er det en undergang for gående og syklende.  
 
Krysset Dronning Åstas gate / Osloveien er det eneste som er lysregulert. Det er ingen fotgjengerfelt innenfor 
planområdet, heller ikke i dette krysset. 
 
Det er etablert gatebelysning i tilknytning til høgskolens område, og ellers på veger som ligger innenfor 
planområdet. 

3.2 Befolkning og arbeidsplasser 

3.2.1 Innenfor planområdet 

Høgskolen har i dag mellom 900 og 1000 studenter og 75 ansatte i Hønefoss. Høgskolen har et totalt gulvareal 
på 10 400 m2. Innenfor skolens areal finnes det mindre private næringsvirksomheter, dels service til studenter 
som blant annet en liten bokhandel og en kafé, og dels næringsliv med felles faglige interesser med høgskolen 
slik som en gründerhage, en studentbedrift og Ringerike Utvikling. Det er ca. 20 ansatte innenfor de private 
næringsvirksomhetene i dag. Innenfor planområdet er det også ca. 20 eksisterende villaer. Det finnes ingen 
studentboliger innenfor det aktuelle området i dag og det finnes ca. 220 parkeringsplasser tilknyttet campus sitt 
område.  

3.2.2 Innenfor influensområdet 

Ca. 50 meter sør for Bredalsveien kobler Dronning Åstas gate seg på Osloveien fra vest. 
Denne gaten betjener et større næringsområde som strekker seg mot vest, samt boligområder på Eikli nord og 
øst for Dronning Åstas gate. Virksomhetene som er lokalisert langs Dronning Åstas gate er blant annet flere 
dagligvarebutikker, bilforhandlere, mindre industri, kontorer, samt en postterminal og brannstasjonen i 
Hønefoss. 
 
Ved Osloveiens sørlige tilkobling til E16 finner man Ringerike sykehus og et næringsområde kalt Hvervenmoen 
med blant annet Statens kartverk og flere andre arbeidsplasser. Dette området er under utvikling og antall 
arbeidsplasser på Hvervenmoen forventes å øke i årene fremover. 
 
I nordenden av Osloveien ligger Hønefoss sentrum. Mellom sentrum og planområdet ligger rådhuset i 
Ringerike, skoler, butikker, kontorer og boliger langs Osloveien. Ringerike videregående skole ligger på 
vestsiden av Osloveien og barneskolen Eikli skole på østsiden av Osloveien. 
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3.3 Dagens trafikkforhold innenfor planområdet  

Høyskolen i Hønefoss er lokalisert i den sørlige delen av Hønefoss rett øst for Osloveien. Osloveien er en 
innfartsvei som kobler Hønefoss sammen med E16. Innfarten til Høyskolen går via Bredalsveien som kobler til 
Osloveien i et smalt og lite kryss. Bredalsveien er en smal gate og ikke egnet for stor biltrafikk. På vestre siden 
kobler Dronning Åstas gate til Osloveien. Langs gaten finnes som nevnt tidligere en rekke virksomheter som 
genererer en god del trafikk. 
 
Langs Osloveien finns en gang- og sykkelveg på vestre side i nord og på østre side i sør. Ved krysset 
Osloveien/Dronning Astas gate finns en gang- og sykkeltunnel som forbinder dem med hverandre. Her finns 
også en gang- og sykkelsti som kobler frem til høyskolen. På den nordlige side av Dronning Åstas gate finns 
en gang- og sykkelsti frem til ett gangfelt over gaten. 
 
Osloveien trafikkeres av flere bussruter, både lokale og ekspressbusser. Sørgående busser stopper nord for 
krysset og nordgående sør for krysset.  

 
Figur 2: Gang- og sykkelnett (rødt) og bussruter/holdeplasser (grønt) i krysset Osloveien/Dronning Åstas 
gate 
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3.4 Vurdering av trafikksikkerhet i dagens situasjon 

Fra krysset Osloveien/Dronnings Åstas og opp til høgskolen er det etablert kulvert under Osloveien og separat 
gang- og sykkelveg. Dette innebærer at gående og syklende som kommer sør og vestfra har mulighet til en 
relativt sikker adkomst til høgskolen. Utformingen tilfredsstiller imidlertid ikke dagens krav til universell 
utforming og tilgjengelighet for alle. På grunn av de svært bratte rampene ned til undergangen og den 
omvegen undergangen representerer, velger flere syklister og gående å krysse Osloveien i plan, noe som er 
svært utfordrende med tanke på trafikksikkerheten.  
 
Gående og syklende, spesielt de som kommer nordfra, benytter seg i stor grad av Bredalsveien for å komme 
seg til høgskolen. Veien har ikke fortau, og med tanke på trafikkmengden til og fra høgskolen er 
trafikksikkerheten for de myke trafikanten ikke god nok. 
 
Krysset Osloveien/Bredalsveien er i dag uoversiktlig og dårlig sikret både ved ut- og innkjøring, mye på grunn 
av bebyggelse og beplantning i siktsonen. Trafikksikkerheten er dårlig både for bilister og myke trafikanter. 
Selv om hastigheten i Bredalsveien ikke er høy, er det mye trafikk her i forhold til vegens standard. 
Hovedsakelig til og fra Høgskolen, men også trafikk i tilknytning til de omkringliggende boligene. Myke 
trafikanter til og fra høgskolen, samt beboere i området, blandes med bilister i Bredalsveien, som ikke har 
fortau. Dette kan skape farlige og uoversiktlige forhold, både for myke og harde trafikanter. Det er i følge 
vegkart fra Statens vegvesen registrert flere trafikkulykker i området rundt dette krysset, og de fleste innebærer 
syklende og gående som har blitt lettere skadd. 
 

 
Figur 3: Registrerte trafikkulykker, kilde: www.vegvesen.no 



02.07.14 

 

3.5 Da

Data om 
2009», se
den størs
 

Figur 4: U

Trafikkpro
vegvesen
 
Tabell 1: 

Trafikkpro
T.o.m. år 
Alle trafik
 
Ytterligere
dagligvar
bygninge
vegvesen
 

agens trafi

trafikkstrømm
e figur 3. Rap
ste timen på e

Utdrag fra for

ognose for år 
n sine tall for t

Årlig trafikkv

ognose for Bu
201

kkslag 1,9 

e én eiendom
rehandel, noe
ns areal anta

n 1988). For D

Områdereguleri

kktall 

mer er tatt fra 
pporten viser m
ettermiddagen

reløpig rappo

r 2009(2008) t
trafikkvekst. S

vekst frem til å

uskerud, årlig
10 

m har blitt utby
e som generer
as å være 168
Dronning Åsta

ng for Kunnskaps

COWI sin rap
målinger gjort
n en hverdag 

rt "Trafikkana

til år 2014 er 
Se tabell 1. 

år 2014 

 trafikkvekst (
2011 
1, 3 

ygget ved Eik
rer mye trafik

80 m2, og derm
as gate har m

park Ringerike - T

pport « Trafikk
t i 2008/2009 
som er dimen

alyse - Hverve

beregnet ut fr

(%) 
2012
1,1 

kliveien (inners
k. Et estimat 
med generere
an også tatt h

Trafikkutredning

kanalyse- Hve
på Osloveien

nsjonerende f

 

enmoen veks

ra COWI sine

2 

st i Dronning 
av trafikkstrø
er 7 bilturer/10
hensyn til den

ervenmoen ve
n og Dronning
for beregning

stområde, ma

e tall (se oven

2013 
1,0 

Åstas gate). 
mmene er gjo
00 m2 i størst
n generelle tra

#

ekstområde, 
g Åstas gate, 
ene. 

ai 2009" 

for) og Staten

 
2014 
1,3 

Her er det eta
ort basert på a
e time (Staten
afikkveksten. 

#10 

mai år 
og det er 

 

ns 

ablert 
at 
ns 
 



02.07.14 

 

Trafikkge
disse anta
på høgsk
beregnet 
I den stør
beregned
dimensjo
 
Bredalsve
arbeidsdø
mot bolig
 
Man har a
 
Totalt set
campus b
Trafikkstr
 
I følge reg
nord og s
 

3.6 Ka

Figur 5: D

Kryssene
situasjon.

               
1 Tall hente
2 Tall hente

enereringene f
as ca. 200 stu

kolen. De priva
med 0,8 park

rste timen for 
de totale arbe
nerende etter

eien belastes 
øgn. Største t
ene i løpet av

antatt at ande

tt bedømmer 
beregnes å ge
rømmene som

gistreringer gj
sør for krysset

apasitet i k

Dagens situas

e Bredalsveien
. Se figurene 

                     
et fra Skedsmo k
et fra Skedsmo k

Områdereguleri

fra Høgskolen
udenter å ta fj
ate virksomhe
keringsplasse
høgskolebes
idsdagstrafikk
rmiddagstime

 også av trafi
time trafikken
v den dimensj

elen tungtrafik

man at høgsk
enerere ca. 1
m brukts for ka

jort av Staten
t ved Dronnin

krysset med

sjon 

n/Osloveien o
nedenfor. 

                    
kommune sin pa
kommune sin pa

ng for Kunnskaps

n er beregnet
fjernundervisn
etene ved Hø

er pr. ansatt1 o
søkende har m
ken, og ca. 80

en.  

kk fra 20 ene
 antas å være
jonerende ett

kk for makstim

kolevirksomhe
15 kjøretøy i 
apasitetsbere

ns vegvesen h
ng Åstas gate 

d dagens s

og Dronning Å

arkeringsnorm 
arkeringsnorm 

park Ringerike - T

t ut ifra et stud
ning, noe som
øgskolen har s
og 0,15 parke
man antatt at 
0 % av besøk

boliger. Disse
e 16 % av arb
termiddagstim

men er 5 % på

etene har et p
største time e

egningene for 

hadde Oslove
(Kilde: Vegka

situasjon 

Åstas gate/Os

Trafikkutredning

dentantall på 
m innebærer a
som tidligere 
eringsplasser 
denne trafikk

kende kjører f

e antas å gen
beidsdøgntraf
men.  

å Osloveien o

parkeringsbeh
ettermiddag e
respektive kr

eien en ÅDT p
art fra Statens

sloveien er be

1000 student
at de ikke i sto
nevnt ca. 20 
pr. student2. 

ken innebærer
fra høgskolen

erere ca. 5,8 
fikken og 80 %

og 2 % på de 

hov på ca. 19
en hverdag. 
ryss vises i fig

på 13000 i 20
s vegvesen). 

eregnet hver f

#

ter og 75 ansa
or grad er fysi
ansatte. Det e

r 25 % av den
 under denne

reiser pr. villa
% antas å kjø

sekundære v

90 plasser. Da

gur 5 og 6. 

13. Dette gjel

for seg ut fra d

#11 

atte. Av 
isk til stede 
er videre 

n 
e 

a på ett 
re i retning 

vegene.  

agens 

lder både 

 

dagens 



02.07.14 Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #12 

 

3.6.1 Krysset Bredalsveien/Osloveien 

 
 
Figur 6: Beregnede trafikkstrømmer for makstime på ettermiddag, belastningsgrad og gjennomsnittlig kø for 
krysset Bredalsveien/Osloveien i 2014  

Krysset vurderes å ha en god fremkommelighet og kapasitet i år 2014. Belastningsgraden ligger under 0,6 og 
det finnes ingen køproblemer. 
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3.6.2 Krysset Dronning Åstas gate/Osloveien 

 

 
 
Figur 7: Beregnede trafikkstrømmer for makstime på ettermiddag, belastningsgrad og gjennomsnittlig kø for 
krysset Dronning Åstas gate/Osloveien i 2014. 
 
For krysset Dronning Åstas gate/Osloveien forekommer kapasitetsproblemer tidlig i Osloveiens nordligste 
tilkobling der den beregnede belastningsgraden er 1,37. Gjennomsnittlig kølengde i makstimen på ettermiddag 
er ca. 76 kjøretøy og 90 – percentilens kølengde beregnes til drøyt 170 kjøretøyer. 
Osloveiens sørlige tilkobling har en belastningsgrad på rundt 1 og middel kjørelengde på ca. 4 kjøretøyer. 
 
Kapasiteten for Dronning Åstas gate tilkobling er mindre god med en belastningsgrad på 0,71 og en 
gjennomsnittlig kølengde i makstimen på ettermiddag på ca. 12 kjøretøy. 
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4 Forventet vekst 

4.1 Trafikkprognose – generelt i området 

Trafikkprognosene viser en årlig trafikkvekst frem til 2024 på rundt 1,3 % og rundt 1,1 % frem til år 2040 (tall fra 
Statens vegvesen, 2014). For kapasitetsberegningene i de aktuelle kryssene har det blitt tatt hensyn til den 
generelle trafikkveksten. Trafikkøkningen fra år 2014 til år 2026 antas å bidra til kryssbelastningen med totalt 
ca. 400 kjt/t ved krysset Dronning Åstas gate. 

4.2 Prognose pga. utviklingen innenfor planområdet 

4.2.1 Utbygging 

Områdereguleringsplanen vil åpne for utvikling av høgskolens område til en moderne campus. Dette vil kunne 
omfatte utbygging av undervisningslokaler, studentboliger og næringsvirksomhet i planområdets østre del, 
innenfor det som i dag er høgskolens område. I den vestre delen av planområdet er det i hovedsak 
eksisterende boligbebyggelse samt et par mindre næringsbygg langs Osloveien.  
 
Det er stor usikkerhet knyttet til realisering av planene. Dette gjelder både omfang og tidspunkt for 
gjennomføring. For å ha et utgangspunkt for beregningene er det gjort en antakelse om at den første 
utbyggingen vil skje kort etter at planen er vedtatt. 2016 er satt som et antatt tidspunkt for første trinn, som kan 
tenkes kun å inneholde studentboliger og ombygging av høgskolen. Trafikken er også beregnet for 2026 som 
er 10 år etter denne første utbyggingen. I 2026 er det for beregningene lagt inn full utbygging av områdets 
potensial i henhold til planforslaget. 
 
Nøkkeltall for utbyggingens omfang i henholdsvis første trinn og ved full utbygging er vist i tabellene nedenfor. 
 
Tabell 2: Sammenstilling av nøkkeltall, trinn 1 

Funksjon     Personer    Bygg   

Undervisning  1 200 studenter  11 000 m2 

   100 ansatte    

180 studentboliger  180 4 500 m2 

Næring innenfor campus 10 ansatte  m2 (inngår i skolens areal) 

   ansatte  m2 kontor 

      

30 boenheter utenfor campus  60 personer    m2 

Næring utenfor campus  10 ansatte  m2 forretning / kontor  

Barnehage    

Sum     1560 personer  15 500 + m2 bygningsmasse 
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Tabell 3: Sammenstilling av nøkkeltall, maks utbygging 

Funksjon     Personer    Bygg   

Undervisning  1200 studenter  15 000 m2 

   100 ansatte    

250 studentboliger  250  7 000 m2 

60 boenheter utenfor campus  120 personer  m2 

     

Næring innenfor campus 40 ansatte  m2 forretning / kontor / annet 

   250 ansatte  5 000 m2 kontor 

Næring utenfor campus  250 ansatte  5 000 m2 forretning / kontor  

Barnehage  72 barn   

  18 ansatte   

Sum     2300 personer  27 000 m2 bygningsmasse 
 

4.2.2 Biltrafikk generert av utbyggingen 

Det finnes en ambisjon om å redusere behovet for parkeringsplasser og generell biltrafikk til fordel for gående, 
syklende og kollektivreisende. I beregninger for år 2016 har man derfor anvendt minimumskravet for parkering; 
1,5 parkeringsplass per 100 m2. Dette er i tråd med Ringerike kommunes forskrift om parkering fra 2009. For 
studentboliger anses behovet for å være enda lavere, og man har derfor satt 0,5 parkeringsplasser per 100 m2 
som krav her. Studentboligene i nærheten av høgskolen anses å redusere det generelle transportbehovet med 
bil sammenliknet med tidligere. 
 
Trafikken til og fra kunnskapsparken er forventet å bli redusert noe ved første trinn av utbyggingen. For år 2016 
beregnes det at parkeringsbehovet reduseres sammenliknet med år 2014 til drøyt 140 parkeringsplasser, og 
den genererte biltrafikken reduseres til omkring 90 kjøretøy i største timen på ettermiddagen en hverdag. 
Dette skyldes følgende forhold:  

- Etablering av studentboliger på campus gir redusert transportbehov for diss studentene 
- Utbyggingen vil redusere antall parkeringsplasser på høgskolen 
- Planens visjon om campus som en grønn, bærekraftig by-campus med gode forbindelser og hvor alt 

ligger i gangavstand. 
 
For år 2026, ved full utbygging innenfor planområdet, anser man derimot behovet for parkeringsplasser å øke 
til ca. 280 plasser, samt at biltrafikken øker til ca. 180 kjøretøy i største time på ettermiddagen en hverdag.  

4.2.3 Sykkel- og gangtrafikk 

Ut ifra rapporten «Myke trafikanter i Hønefoss» (Statens vegvesen 2013) har dagens fotgjenger- og 
sykkeltrafikk på området blitt estimert til ca. 40 fotgjengere og 50 syklister i den største timen på ettermiddagen 
en hverdag. For år 2026 bedømmer man at denne strømmen skal øke til ca. 60 fotgjengere og 80 syklister i 
største time på ettermiddag en hverdag. Av disse antas ca. 30 % å passere Osloveien og 10 % passere 
Bredalsveien. 
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4.3 Trafikkøkning som følge av andre fremtidige prosjekter 

4.3.1 Hvervenmoen 

Av COWI sin rapport Trafikkanalyse – Hvervenmoen vekstområder, rapport foreløpig mai 2009 (COWI 2009a), 
går det frem at et fullt utbygget Hvervenmoen vekstområde bidrar til kryssbelastningen i Dronning Åstas gate 
med 494 kjt/t. Ved beregning av kapasitet i kryssene i år 2016 antas det at Hvervenmoen vekstområde ikke 
utvides i større grad. Det antas likevel at full utbygging av Hvervenmoen er gjennomført innen 2026, og for 
kapasitetsberegningene i kryssene vil denne trafikkøkningen komme i tillegg til den generelle veksten. 

4.3.2 Kragstadsmarka 

Et større boligområde, Kragstadsmarka, planlegges sørvest for Hønefoss. Trafikkvurderinger av planene viser 
at ca. 377 kjt/t i ettermiddagsrush vil genereres som følge av et fullt utbygget Kragstadsmarka (COWI 2013). 
En del av denne trafikken kommer også til å belaste de aktuelle kryssene. Det har ikke blitt tatt hensyn til den 
genererte trafikken ettersom det råder usikkerhet rundt når utbyggingsplanene vil bli gjennomført, samt hvor 
mye trafikk som kommer til å belaste kryssene ettersom det også avhenger av andre planlagte 
infrastrukturforandringer. 
 

4.4 Årsdøgntrafikk (ÅDT) 

I tabellen nedenfor er det vist en samlet oversikt over beregnet trafikk (ÅDT) for veiene innenfor planområdet. 
Trafikken til og fra kunnskapsparken er forventet å bli redusert noe ved første trinn av utbyggingen. Dette 
skyldes følgende forhold:  

- Etablering av studentboliger på campus gir redusert transportbehov for diss studentene 
- Utbyggingen vil redusere antall parkeringsplasser på høgskolen 
- Planens visjon om campus som en grønn, bærekraftig by-campus med gode forbindelser og hvor alt 

ligger i gangavstand. 
 
Tabell 4: Samlet oversikt over ÅDT 

 2014 2016 2026 
Osloveien 13000 14000 16000 
Dronning Åstas gate 8500 8500 9500 
Bredalsveien 600 500 900 
Arnegårdsbakken 250 250 300 
 
Som det fremgår av tabellen ovenfor gir både Bredalsveien og Arnegårdsbakken relativt beskjedene bidrag til 
trafikken i forhold til Dronning Åstas gate og Osloveien. 
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5 Vurderte alternativer 

5.1 Ulike krysstyper 

Krysset kan løses på flere prinsipielt forskjellige måter. Ulike varianter av X-kryss, kombinasjoner av T-kryss og 
ulike rundkjøringer er vurdert. Først er det gjort en grovsortering og deretter er de mest aktuelle kryssene 
kapasitetsberegnet. 
 
Følgende prinsipielle kryssalternativer er vurdert: 
 

 Alternativ 0: Forskjøvet X - kryss venstre.  
 Alternativ 1: X – kryss. 
 Alternativ 2: Forskjøvet X - kryss høyre.  
 Alternativ 3: To T - kryss.  
 Alternativ 4: Rundkjøring med 4 tilfarter. 
 Alternativ 5: Rundkjøring med 5 tilfarter.  
 Alternativ 6: To T-kryss, variant 2 – Bredalsveien flyttet nordover. 

 
Alternativene er illustrert nedenfor. For de ulike alternativene vil det være flere mulige varianter for veiføring 
mellom krysset og høgskolen. Det vil også finnes ulike nyanser ved plassering og detaljutforming av 
løsningene. Disse forholdene er vurdert til ikke å ha avgjørende betydning for grovsorteringen. 
 
 

 
 
Figur 8: Alternativ 0: Forskjøvet X - kryss venstre.  

 

Figur 9: Alternativ 1: X – kryss. 
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Figur 10: Alternativ 2: Forskjøvet X - kryss høyre.  

 
Figur 11: Alternativ 3: To T - kryss.  

 
Figur 12: Alternativ 4: Rundkjøring med 4 tilfarter. 

 
Figur 13: Alternativ 5: Rundkjøring med 5 tilfarter.  

 
Figur 14 Alternativ 6: To T-kryss, variant 2 – 
Bredalsveien flyttet nordover. 
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5.2 Grovsortering 

Alternativ Beskrivelse Vurdering Konklusjon 
0 Forskjøvet X - kryss venstre. Dagens løsning. Dårlige siktforhold i 

krysset Bredalsveien. Tidvis vanskelig å 
svinge sydover fra Bredalsveien.  En 
nærmere vurdering av muligheter for 
forbedring av dagens løsning bør belyses. 
 

Utredes nærmere 

1 X – kryss. Et opplagt alternativ som bør utredes 
nærmere. Gir mer universell utforming og 
et mer ryddig kryss enn dagens situasjon. 
X-kryss er ofte bedre for myke trafikanter 
enn rundkjøring 
 

Utredes nærmere 

2 Forskjøvet X - kryss høyre. Konflikt mellom trafikk fra øst som skal 
sydover og venstresvingfelt for trafikk 
sydfra i Osloveien. 
Mer arealkrevende enn alternativ 1. 
Mindre gunstig med forskyvning mot høyre 
enn mot venstre.  
Ingen opplagte fordeler sammenliknet med 
alternativene. 
 

Forkastes 

3 To T - kryss.  Arealkrevende løsning som medfører en 
omveg til høgskolen sammenliknet med 
andre alternativer. 
For stor stigning i Osloveien i det sydligste 
krysset. 
 

Forkastes 

4 Rundkjøring med 4 tilfarter. Et opplagt alternativ som bør utredes 
nærmere. Gir mer universell utforming og 
et mer ryddig kryss enn dagens situasjon. 
Erfaringsmessig gir rundkjøring god 
kapasitet i kryss. 
 

Utredes nærmere 

5 Rundkjøring med 5 tilfarter.  Arealkrevende løsning og vil derfor også gi 
problem med stigningsforhold i selve 
rundkjøringen. 
 

Forkastes 

6 To T-kryss, variant 2 – 
Bredalsveien flyttet nordover. 

Arealkrevende løsning som medfører en 
omveg til høgskolen sammenliknet med 
andre alternativer. 
Bedre stigningsforhold enn alternativ 3, 
men vil medføre et nytt X-kryss ved 
Osloveien / Carl Platous gate.  
 

Forkastes  

 
Konklusjon: Alternativ 0 (0+), alternativ 1 og alternativ 4 utredes nærmere. 
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5.3 Videreførte alternativer 

5.3.1 0-alternativet 

O-alternativet innebærer en videreføring av dagens løsning. Det vil si et forskjøvet X-kryss.  
Det gjøres ingen kapasitetsmessige tiltak, men av trafikksikkerhetsmessige årsaker legges det inn fortau langs 
nordsiden av Bredalsveien og eksisterende fortau langs østsiden av Osloveien forlenges rundt hjørnet på 
sydsiden av Bredalsveien for å gi bedre krysningsforhold for gående. 

5.3.2 Alternativ 1: X-kryss 

Bredalsveien legges om slik at den møter Osloveien og Dronning Åstas gate i et X-kryss.  
Undergangen for gående og syklende fjernes og det legges til rette for kryssing i plan for myke trafikanter. 
Bussholdeplassen på østsiden av Osloveien vil bli justert noe og kan eventuelt flyttes til nordsiden av krysset.  

5.3.3 Alternativ 4: Rundkjøring 

Bredalsveien legges om slik at den møter Osloveien og Dronning Åstas gate i en firearmet rundkjøring.  
Undergangen for gående og syklende fjernes og det legges til rette for kryssing i plan for myke trafikanter. 
Bussholdeplassen på østsiden av Osloveien må flyttes til nordsiden av rundkjøringen.  
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6 Kapasitetsberegninger 

6.1 Kapasitetsberegning av 0-alternativet - i år 2016 

I 0-alternativet videreføres dagens kryssløsning. Nedenfor er kryssets nordre og søndre del beregnet separat.  

6.1.1 Krysset Bredalsveien/Osloveien 

 
Figur 15: Beregnede trafikkstrømmer for makstime på ettermiddag, belastningsgrad og gjennomsnittlig kø 
for krysset Bredalsveien/Osloveien i år 2016. 

Krysset vurderes å ha en god standard i år 2016. Belastningsgraden ligger under 0, 6 og det finnes ingen 
køproblemer. 



02.07.14 Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #22 

 

6.1.2 Krysset Dronning Åstas gate /Osloveien 

 
 
Figur 16: Beregnede trafikkstrømmer for makstime på ettermiddag, belastningsgrad og gjennomsnittlig kø 
for krysset Dronning Åstas gate/Osloveien i år 2016. 

For krysset forekommer kapasitetsproblemer øverst i Osloveiens nordligste tilkobling der den beregnede 
belastningsgraden er 1,47. Gjennomsnittlig kølengde for makstime på ettermiddag er ca. 92 kjøretøy og 90 – 
percentils kjørelengde beregnes til om lag 93 kjøretøyer. 
Osloveiens sydlige tilkobling har en belastningsgrad på rundt 1 og middel kølengde på ca. 10 kjøretøyer. 
 
Kapasiteten for Dronning Åstas gates tilkobling til Osloveien er mindre god med en belastningsgrad på 0,69 og 
en gjennomsnittlig kjørelengde i makstimen på ettermiddagen på ca. 16 kjøretøyer. 
 
0-alternativet er ikke kapasitetsberegnet for 2026 fordi det allerede i dag og i beregningene for 2016 har for 
liten kapasitet. 
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6.2 Kapasitetsberegning av alternativ 1: X-kryss - i år 2026 

Illustrasjonen nedenfor viser beregnede trafikkstrømmer for makstime på ettermiddag, belastningsgrad og 
gjennomsnittlig kø for X – kryss Dronning Åstas gate/Osloveien i år 2026. 
 

 
Figur 16: Krysset Dronning Åstas gate/Osloveien i år 2026 

Krysset beregnes å være overbelastet innen år 2026. Venstresvingen fra Dronning Åstas gate inn på 
Osloveien nordover får en belastningsgrad på 1,19, mens venstresvingen fra Osloveien inn på Dronning Åstas 
gate sydfra får en belastningsgrad på 1,16. Gjennomsnittlig kølengde blir henholdsvis 33,4 kjøretøy og 30,2 
kjøretøy. Om man legger til ekstrafaser for den venstresvingende trafikken risikerer man å redusere 
kapasiteten for kjøretøy som skal rett frem i motsatt retning. 
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6.3 Kapasitetsberegning av alternativ 4: rundkjøring - i år 2026 

Illustrasjonen nedenfor viser beregnede trafikkstrømmer for makstime på ettermiddag, belastningsgrad og 
gjennomsnittlig kø for rundkjøring Dronning Åstas gate/Osloveien i år 2026 for alternativ 4, rundjøring. 
 

 
 
Figur 17: Krysset Dronning Åstas gate/Osloveien i år 2026 

Rundkjøringen med to kjørefelt i til- og utfart gir god kapasitet i samtlige tilfarter. Årsaken til den økte 
kapasiteten sammenliknet med kapasiteten i alternativ 1 er en jevnere strøm i de ulike retningene, samt at 
venstresvinger forenkles. 
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7 Anbefaling trinn 1 – år 2016 
 

7.1 Veisystem 

Ut fra en forventning om redusert trafikk i Bredalsveien, som beskrevet i kapittel 4.2.2 anbefales ingen 
omfattende tiltak i vegsystemet. Krysset er ombygd senest høsten 2013 og forventes å kunne takle den 
generelle trafikkveksten de nærmeste årene. Det er blant annet etablert en ny separat høyresving fra nord og 
inn på Dronning Åstas gate.  

7.2 GS-system 

For gang- og sykkeltrafikken bør det gjøres enkle tiltak som kan bedre trafikksikkerheten. Det anbefales at det 
etableres fortau langs nordsiden av Bredalsveien og at eksisterende fortau langs østsiden av Osloveien 
forlenges rundt hjørnet på sydsiden av Bredalsveien. Dette vil gi bedre separering av trafikantgruppene og 
bedre krysningsforhold for gående. 

7.3 Kollektiv 

Ingen endringer. 
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8 Anbefaling – år 2026 

8.1 Veisystem 

Med utgangspunkt i situasjonen for kjørende og målsettingen om best mulig kapasitet og trafikkflyt for denne 
trafikantgruppen anbefales det at det etableres rundkjøring. 
 
Rundkjøring etableres med doble felt i tilfartene. Dette vil gi bedre kapasitet for trafikken i Osloveien og vil gi 
bedre muligheter til høyre- og ikke minst venstresvinger. Risiko for blokkering av kjørefeltene minsker dersom 
det blir kortere køer for trafikken som skal rett frem.  
 
Ombyggingen av krysset vil sikre at selve krysset får nødvendig kapasitet, men det vil ikke gi noen bedre 
generell fremkommelighet. Det vil fortsatt bli kø på Osloveien i rushtiden. Kapasiteten i Osloveien er begrenset 
og det bør legges til rette for muligheten for å utvide Osloveien til fire felt i fremtiden.  
 
Etter krysset blir det nødvendig med fletting fra 2 kjørefelt i selve krysset til 1 kjørefelt. Flettestrekningen bør 
være 40-60 meter langt for å gi god kapasitet.  

8.2 GS-system 

Ved etablering av rundkjøring utgår dagens undergang fro gående og syklende. For gang- og sykkeltrafikken 
etableres muligheter til å krysse i plan i den nordlige og østlige del av krysset. Det gir mer universell utforming 
enn dagens løsning og bedre fremkommelighet for gang- og sykkeltrafikken. 

8.3 Kollektiv 

Ved etablering av rundkjøring må bussholdeplassen på østsiden av Osloveien flyttes. Ny bussholdeplass 
etableres nord for rundkjøringen vis a vis bussholdeplassen på vestsiden av Osloveien.  

8.4 Alternativ løsning 

Trafikkutredningen ble gjennomført i mars 2014. Etter dette har den vært diskutert i med Statens vegvesen og 
Ringerike kommune. Nasjonale forventninger og føringer fra Buskerud fylkeskommune gir signaler om sterkere 
vektlegging av andre forhold i tillegg til kapasitet og trafikkflyt for harde trafikanter. I byområdene Buskerudbyen 
og Hønefoss skal investeringstiltak primært bidra til fysisk tilrettelegging for økt bruk av kollektivtrafikk og 
sykkel, slik at den samlede biltrafikken ikke øker. 
 
Med utgangspunkt i situasjonen for harde trafikanter og en målsetting om best trafikkflyt for disse anbefaler 
trafikkutredningen at det etableres rundkjøring. Rundkjøringen har bedre kapasitet enn X-kryss blant annet 
fordi det ikke er lagt inn lysregulering for fotgjengere som krysser Osloveien ved beregning for rundkjøring. 
 
Da forholdet til myke trafikanter i denne utredningen ikke er vektlagt i samme grad som harde trafikanter, kan 
et fokus på forholdene for myke trafikanter tilsi at en alternativ kryssløsning (X-kryss) blir å anbefale. 
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Sammendrag 
 
Planlagt situasjon gir små endringer fra dagens situasjon.  
 
Området har en rekke bolighus som ligger i gul og rød støysone. Disse må utredes nærmere i 
neste planfase. 
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1 Bakgrunn 
 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold, studiested Ringerike, planlegger en utvidelse av 
virksomheten.  Prosjektet kalles Kunnskapspark Ringerike. Som en del av dette utarbeides det en 
områdereguleringsplan for skolen og nærliggende områder. Områdereguleringen omfatter mulig 
utvidelse av byggeområdet for høgskolen og tilrettelegging for utvikling av en campus med 
bygninger for undervisning og annen virksomhet knyttet til skolen. Det legges også til rette for 
utbygging av inntil 250 studentboliger i campusområdet. Tiltakets omfang er ikke endelig 
definert, men områdeplanen legger til rette for og avklarer rammene for videre utbygging og 
utvikling av området. 
 
I tillegg til selve høgskolen omfatter planområdet nytt vegkryss med Osloveien i vest og 
eiendommene som ligger mellom Osloveien og høgskolen. Disse er i hovedsak bebygde. Nord, 
syd og vest for selve høgskolen omfatter planområdet ubebygde naturområder og en del av 
Storelva.  
 
Det er pga. endret veigeometri med ny kryssløsning i Osloveien, samt ny Bredalsvei, at det er 
påkrevet med en støyutredning. I denne planfasen utarbeides støysonekart for området. Ved 
byggeplan foretas en detaljert utredning der fasadetiltak mot støy for utsatt bebyggelse også 
utredes. 
 
Ringerike kommune er forslagsstiller, prosjektledelse er ved Statsbygg og arkitektkontoret tegn_3 
er plankonsulent. REINERTSEN AS er underkonsulent til tegn_3. 

2 Retningslinjer og grenseverdier 

2.1 Utendørs lydnivå 
 
Miljøverndepartementets krav til utendørs støynivåer, T-1442, ”Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging”, angir anbefalte grenseverdier for utendørs oppholdsarealer. Dette for å 
forebygge støyplager og ivareta tilfredsstillende lydnivå på utendørs oppholdsarealer.  
 
Lden er definert som ekvivalent lydnivå med 5 dB tillegg på kveldstid kl. 19-23, og 10 dB på natt 
kl. 23-07 (den = day, evening, night). 
 

• Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over år, som angitt i 
definisjonen av Lden og Lnight.  

• Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.  

• For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske installasjoner 
på bygning gjelder krav i teknisk forskrift, NS8175 klasse C.  
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• Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til 
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i 
kapittel 6.  

• Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn ti hendelser per natt  
 
Støy fremstilles gjerne som støysoner definert av tabell 1. 
 
Tabell 1: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier.  

Støykilde Støysone 

Veg 

Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå 

Utendørs støynivå i 

nattperioden 
kl. 23–07 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs støynivå i 
nattperioden 

kl. 23–07 

55 Lden 70 L5AF 65 Lden 85 L5AF 

 

• Rød sone: nærmest støykilden. Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 
bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

• Gul sone: en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende 
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

• Hvit sone: angir en sone med tilfredsstillende lydnivå hvor det ikke er behov for 
avbøtende tiltak mot støy  

 

2.2 Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder 
 
Når det gjelder kravet til innendørs støynivå gjelder byggeforskriftene, TEK 10, som henviser til 
klasse C i NS 8175. Det er krav om at innendørs ekvivalent lydnivå i oppholdsrom ikke skal 
overstige Lp,A,eq,24t = 30 dB og Lp,AF,max = 45 dB i tidsrommet 23-07.  
 
Grenseverdier for innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder i boliger i de ulike lydklassene er 
angitt i tabell 2. 
 
Tabell 2: Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid ekvivalent lydtrykknivå, Lp,AFmax og 

Lp,A,eqT, fra utendørs lydkilder. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D 

I oppholds- og soverom fra utendørs 
lydkilder 

Lp,A,24h (dB) 20 25 30 35 

I soverom Lp,AF,max (dB) 

Natt, kl. 23-07 

35 40 45 50 

 



 
13006600 – Kunnskapspark Ringerike 
RIA – støyutredning 

 Side 6 av 10 
 

 

2.3 Lydnivå på uteareal – grenseverdier for utemiljø  
 
Grenseverdier for lydnivå på uteareal og utenfor vinduer fra utendørs lydkilder boliger i de ulike 
lydklassene er angitt i Tabell 3. 
 
Tabell 3: Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdier på uteareal for A-veid maksimalt lydtrykknivå, Lp,AF,max,, og 
dag-kveld-natt lydnivå, Lden. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse A Klasse B Klasse C Klasse 
D 

Lydnivå på uteareal og 
utenfor vinduer fra 
utendørs lydkilder (veg) 

Lden , Lp,AFmax,95,  

Lp,AS,max,95,  

Lp,AI,max, Ln (dB) 
for støysone1) 

Nedre 
grenseverdi for 

gul sone – 10 dB 
2) 

Nedre 
grenseverdi for 

gul sone – 5 dB 2) 

Nedre 
grenseverdi for 

gul sone  

Gul 
sone 

1) Støysonene er relatert Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442, 
jf.3.1.7. Grenseverdiene for støysonene i retningslinjen for arealbruk er avhengig av typen utendørs lydkilde, jf. tabell 
1 og 2 i retningslinjen. Lydnivået fra én lydkilde eller samlet fra flere ulike lydkilder skal ikke overskride den angitte 
grenseverdien. Se også tillegg D. Grenseverdiene i T-1442 har ikke ulike støygrenser for bygninger til støyfølsomme 
bruksformål. Grenseverdiene i denne standarden er 5 dB strengere for sykehus og pleieinstitusjoner.  
2) Sonegrensene varierer avhengig av typen lydkilde. Den laveste grenseverdien er derfor satt til Lden = 30 dB. 

 

3 Prosjektgjennomføring 

3.1 Trafikkdata 
 
Det er foretatt en trafikkanalyse i prosjektet og trafikktall i støyberegningene benytter tall for 
prognoseår 2036. Det er benyttet et estimat på 2 % årlig gjennomsnittlig trafikkøkning for 
prognoseårene frem til 2023.  
 
Tabell 4: Trafikktall i støyberegningene. Trafikkfordeling viser prosentvis hvor stor del av trafikken som er mellom 
klokken 07-19/19-23/23- altså for dag, kveld og nattperioden. 

Vei ÅDT2014 ÅDT2036 Andel tunge kjøretøy Hasighet Trafikkfordeling 

Osloveien 13 000 16 000 10 % 50 km/t 75/15/10 

Dronning Åstas gt 8 500 9 500 14 % 30 km/t 80/12/8 

Bredalsveien 600 900 5 % 30 km/t 80/12/8 

 
 

3.2 Metode og modell 
 
Beregningene av veitrafikkstøy er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for   
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veitrafikkstøy. Dataprogrammet Novapoint støy er benyttet i beregningene, versjon 18.20FP4i. 
Inngangsparametre i programmet er digitale kart, veimodell for ny geometri og trafikkdata fra 
prognose1. 
 

3.3 Beregningsforutsetninger 
 
Markabsorpsjon er satt til 1, dvs. myk mark langs strekningen. Absorpsjonsfaktor for vertikale 
flater på bygg er satt til 0,25 og det er beregnet med førsteordens refleksjoner.  
 
Beregningsoppløsningen er satt til 10 x 10 m. Beregningshøyden er 4 meter over terreng, jamfør 
T-1442. 
 

4 Beregningsresultater 

4.1 Beregnede situasjoner 
 
Støy er beregnet for 3 situasjoner – med støysonekartene X01-X03: 

• X01 – dagens geometri og trafikk 

• X02 – 0-alternativet med dagens geometri og trafikk i prognoseår 2036 

• X03 – planlagt, fremtidig geometri med trafikk i år 2036 
 

4.2 Vurdering av støysonekartene 
 
Det er liten forskjell på geometri og trafikktall for de tre situasjonene, og dette gjenspeiles i 
støysonekartene som er svært like.  
 
Det er likevel mange boliger som ligger i gul og rød støysone og dette må detaljutredes i neste 
planfase med forslag til tiltak. Undertegnede har ikke foreslått tiltak i form av støyskjermer langs 
veiene i prosjektet. I ny Bredalsvei blir det liten avstand fra veien til nærmeste fasader og 
støyskjermer i relevant høyde (2 m) vil i første rekke virke som «stengsler». I Osloveien syd for 
krysset med Dronning Åstas gate/Bredalsveien er det sterkt skrånende terreng oppover mot 
eksisterende boliger. Dette medfører at det er vanskelig å støyskjerme effektivt langs veien. I 
krysset og videre nordover ligger også eksisterende boliger tett på veien.Det er liten plass til 
støyskjermer og de ville komme svært nær boligene også her. 
  

                                                 
1 Hentet fra dokumentet 2014-03-28 Trafikkutredning.pdf 
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FORORD

Rapportenomhandlernaturmangfoldetknyttet til planområdetfor Kunnskapspark
Ringerike.Materialetfor rapportener basertpå feltarbeidog øvrig datainnsamlingfra
området.

StåleHansteenvedtegn3harværtoppdragsgiverfor dennefagrapporten

Juni2014

Toralf Tysse



KunnskapsparkRingerike.Fagrapportnaturmiljø Ecofactrapport355

Side 3

SAMMENDRAG

Beskrivelse av oppdraget

I tilknytning til Høgskoleni Buskerudog Vestfold,studiestedRingerikeer det
startetoppet prosjektkalt KunnskapsparkRingerike.Prosjektettarsiktepåå utvikle
studiestedeti retningav enkunnskapspark.Somendelav detteutarbeidesdeten
områdereguleringsplanfor skolenognærliggendeområder.Områdetskalreguleres
til flerearealformålogområdeplanenutløserkravom konsekvensutredningetter
plan-og bygningsloven.Dennefagrapportenerendel avunderlagetfor
reguleringsplanen.tegn_3vedStåleHansteeneroppdragsgiverfor dennerapporten.

Planområdetdekkeretca.180dekarstortområdei tilknytning til Storelva,like
utenforsentrumav Hønefoss.Storedeleravområdetbestårav bebyggelseog
skogområderi tilknytning til dennebebyggelsen.Storelvarennergjennomnordre
delenavplanområdet.Planområdetomfatterarealeri høydermellom40og 145
moh.Områdeteroverveiendesmåkupert,mendeterogsåstørrearealermedslake
linjer.

Datagrunnlag

Fagrapportenbaserersegpåfeltundersøkelserog øvrig datainnsamling.Områdeter
delviskartlagtfor naturmangfoldtidligerei regiav Ringerikekommune.I tillegg er
detgjennomførtandreregistreringerav privateaktører.Samletsettvurderes
datagrunnlagetåværetilstrekkeligfor åvurdereområdetsnaturtyper,vegetasjonog
vilt. Rapportenomfatterikke lavereståendedyr og ferskvannsmiljø.

Biologiske verdier

Planområdetligger under den marine grensen,dvs. at områdettidligere har ligget
under havnivå. Dette reflekteresi et frodig planteliv med mangenæringskrevende
arter.Skogbildeter variert,der løvskogdominerer. Gråorog til delsgraner vanligste
treslagi skråningerog forsenkninger.Hegger en typisk følgearti gråorskog.Påmer
veldrenertearealerdominererbjørk, meden del innslagav furu og selje.Naturtypen
gråor-heggeskogdominererdeleravskogområdet.

Feltundersøkelseneble gjennomførttidlig i vekstsesongen– underdetsåkalte
våraspektet.Pådettetidspunktetvar feltsjiktet pregetav relativt småvoksteplanter.
Et betydeliginnslagavoppvoksendebregnerog andrehøgstauder,vitnerom at
høgstaudesamfunnvil pregevegetasjonensenerei vekstsesongen.Vegetasjoneni
storedeleravområdeterdominertav et titalls næringskrevendearter.Hvitveis,
gaukesyre,storkransemose,kratthumleblom,skogsvinerotogskogstjerneblomer
vanligei storedeleravområdet.

Fugleliveterpregetspurvefugler.Artsmangfoldetog tetthetenav fuglerer relativt
høy.Innenforplanområdethekkerogsåspurvehaukogspetter.Storelvaharenviss
betydningfor vannfugler.Annetdyreliv omfatterenbralokal stammeav rådyr.

Naturmangfoldeti planområdetharoverveiendeliten verdi,oger representativfor
distriktet.Naturtypengråor-heggeskogoghekkendespurvehaukharmiddelsverdi.
Schjongslundensonnaturtypevurdereså haliten/middelsverdi.
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1 INNLEDNING

I tilknytning til Høgskoleni BuskerudogVestfold,studiestedRingerikeer detstartetoppet
prosjektkalt KunnskapsparkRingerike.Prosjektettarsiktepåå utvikle studiestedeti retning
av enkunnskapspark.Somendel avdetteutarbeidesdetenområdereguleringsplan.
Det erutarbeidetet planprogramfor områdereguleringen.Planområdetomfattertotalt ca.180
daa.Fordi detplanleggesfor byggtil offentlig tjenesteytingmedbruksarealpåmerenn5 000
m2 og fordi detdreiersegom utvikling avby- og tettstedsområderskaldetutarbeides
konsekvensutredningetterplan-ogbygningsloven.Dennefagrapporteninngåri
konsekvensutredningenog harogsåtil hensiktåsikre tilstrekkeligkunnskapsgrunnlagi
henholdtil føre-var-prinsippeti naturmangfoldloven.

2 BESKRIVELSE AV TILTAKET

Områdereguleringenomfattermulig utvidelseav byggeområdetfor høgskolenog
tilretteleggingfor utvikling av encampusmedbygningerfor undervisningogannen
virksomhetknyttettil skolen.Det leggesogsåtil rettefor utbyggingav inntil 250
studentboligeri campusområdetsamtinternveggerogplasser.

I tillegg til selvehøgskolenomfatterplanområdetnytt vegkryssmedOsloveieni vestog
eiendommenesomliggermellomOsloveienoghøgskolen. Disseer i hovedsakbebygde.
Nord,sydog vestfor selvehøgskolenomfatterplanområdetubebygdenaturområderog endel
av Storelva.

Områdetskalregulerestil flerearealformålog detskalogsåleggestil rettefor turveier
gjennomområdetogetableringavenbruoverStorelvamellomhøgskolenog
Schjongslunden.

Tiltaketsomfanger ikke endeligdefinert,menområdeplanenleggertil rettefor og avklarer
rammenefor videreutbyggingogutvikling av området. Dennefagrapportenharlagt til grunn
et planutkastdatert27.5.2014,somvist i figur 2.1.
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Figur 2.1.Foreløpigversjonav plankartsomer lagt til grunn for fagrapporten.

3 MATERIALE OG METODER

3.1 Kilder for datagrunnlag

Vurderingav dagensstatusfor det biologiskemangfoldet i områdeter gjort på bakgrunnav
tilgjengelige databaser(Naturbase,Artsdatabankenog NGU), rapporter, kontakt med
fylkesmannensmiljøvernavdeling,lokale ressurspersoner og foreninger,samtegenbefaring
den13.5.2014.

Det er gjennomførten rekke naturfagligekartlegginger i Ringerikekommunei forbindelse
med verneplanerog utbygginger.Her kan nevneskartleggingerav planter i kalkfuruskoger
(Brandsrud1998)og flere kartleggingerav fugl i Hønefoss(Myrmo 1996).I forbindelsemed
verneplanerfor våtmarker(Fylkesmannen1982),myr (Fylkesmannen1992)og barskog(DN
1991)erdetgjennomførtkartleggingerogsåi Ringerike kommune.

I regi av fylkesmannenble det i 1999-2002gjennomført kartleggingav biologisk mangfoldi
Ringerike og Hole kommuner.En sluttrapport for dette arbeideter sammenstiltav Bye
(2003). Asplan Viak fikk i 2010 i oppdrag å gjennomføre en kvalitetssikring og
nyregistreringerav naturtyperi kommunen.Arbeidet ble gjennomførti 2010 – 2011, og
sammenstilt 2012. Ringerike kommune har ellers har ikke gjennomført noen egne
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kartleggingav naturmangfold.I Naturbasener det lagt inn registreringerav naturtyperog vilt
somnevntovenfor.

Frode Bye (Bye 2000) kartla ellers deler av planområdet i forbindelsemed en planlagt
utbyggingav Kragstadmarka.

Det er gjennomførtdatainnsamlingpå vilt bådepå 80- og 90- og 2000-tallet i Ringerike
kommune.Materialetersammenstiltav Bye (2003),og lagt inn i databasesNatur2000,og såi
Naturbasen.

Tabell3.1gir enoversiktoverdekildenesomer benyttetfor innsamlingav datagrunnlagettil
statusbeskrivelseni dennerapporten.Referansetil dokumenterfra kartleggingenesom er
nevntoverersammenstilther.

Tabell 3.1.Viktig grunnlagsmaterialefor rapporten.
Tema Materiale

Feltarbeid 13.5.2014

Muntlige kilder Astrid Ehrlinger,LarsLindstøl,Eiliv Kornsveenog GretheTollefsen (alle Ringerike
kommune),ÅsmundTysse(Fylkesmanneni Buskerud),FrodeLøseth,Viggo Ree

Databaser/hjemmesider Naturbasenhttp://www.miljodirektoratet.no/
Artskarthttp://artskart.artsdatabanken.no/
Artsobservasjonerhttp://www.artsobservasjoner.no/

Lavdatabasenhttp://www.nhm.uio.no/botanisk/bot-mus/lav/soklavhb.htm
Mosedatabasenhttp://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/mose/nmd_b.htm
Soppdatabasenhttp://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm

Dokumenter Myrmo, K. 1996.Registreringav fuglefaunaeni Hønefoss.Medvurdering av spesielle
områdersverdi. 28 sider.

Bye,F. 2000.Vurderingav biologiskmangfoldi planlagtutbyggingsområdei
Kragstadmarka,Ringerikekommune. Notat,4 sider+ vedlegg.

Bye,F. 2002.Kartleggingavbiologiskmangfoldi Ringerikekommune.Sluttrapport.
Rapportnr. 5 – 2002.s.+ vedlegg

Viltlokaliteter (2004),vedlegg2 til Bye(2002).Beskrivelseav lokaliteter.

AsplanViak 2011.Faktaarkfor naturtypelokaliteter

Naturtyperfor Ringerikekommune(udatert),sammenstilling av naturtypelokaliteterfra
kartleggingeri 1999-2001(Bye2002)ogAsplanViakskartleggingeri 2010-2011.

3.2 Tematisk inndeling

Rapportenomfatterfølgendetematiskeinndelinger:

- Naturtyper
- Vegetasjonog flora
- Fugler
- Andredyrearter(pattedyr,amfibierogkrypdyr)
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Nedenforfølgerenbeskrivelseav deovernevntetemaeneomfatter.

3.2.1 Naturtyper

DN-håndbok13
En naturtypeer en ”ensartetavgrensetenheti naturen som omfatterplante- og dyreliv og
miljøfaktorene” (DN 2007). Vegetasjonener viktig i avgrensingenav naturtyper, men
naturtyper må ikke forveksles med vegetasjonstype(se for vegetasjonstypeunder). En
naturtypevil normaltrommeflerevegetasjonstyper.

Det er utarbeideten med håndbokfor identifiseringog kartleggingav viktige naturtyper.I
DN-håndbok13 ”Kartlegging av naturtyper”er det skilt ut 56 viktige naturtyper(se under
tabell3.2)somerviktige for detbiologiskemangfoldet.

Ved vektleggingenav de utvalgte naturtypeneskal det skilles mellom ”svært viktige” og
”viktige” lokaliteter.Førstnevntekategorier definert som lokaliteter med betydningA, noe
som tilsier nasjonalteller regionaltviktige områder for biologisk mangfold,medstor verdi.
Lokaliteter som vurderessom ”viktige” har betydning B, og er regionalt viktige og med
middels verdi. I samsvarmed DN-håndbokakan det også tas med såkalt «Andre viktige
forekomster».DetteerC-områder,lokalt viktige områdermedhovedsakeligmiddelsverdi.

Tabell 3.2.Utvalgtenaturtyper(etterDN-håndboknr. 13-2006).
Myr Rasmark, berg

og kantkratt 1)
Fjell Kulturlandskap Ferskvann/

våtmark
Skog Kyst og havstrand

Intakt
lavlands-

myr i
innlandet

Kystmyr

Palsmyr

Rikmyr

Kilde og
kildebekki
lavlandet

Sørvendteberg
ograsmark

Kantkratt

Nordvendt
kystbergog
blokkmark

Ultrabasiskog
tungmetallrikt
bergi lavlandet

Grotter/gruver

Kalkrike
områder
i fjellet

Slåttemark

Slåtte-ogbeitemyr

Artsrik veikant

Naturbeitemark

Hagemark

Lauveng

Høstingsskog

Beiteskog

Kystlynghei

Småbiotoper

Storegamletrær

Parklandskap

Erstatningsbiotoper
Skrotemark

Deltaområder

Evjer,bukterogviker

Mudderbank

Kroksjø,flomdamog
meandrerende

elveparti

Størreelveør

Fossesprøyt
sone

Viktig bekkedrag

Kalksjø

Rik kulturlandskapsjø

Dam

Naturlig
fisketomme
innsjøerog

tjern

Ikke forsurede
restområder

Rik edelløvskog

Gammel
edelløvskog

Kalkskog

Bjørkesk
og

m/høgsta
uder

Gråor-heggeskog
Rikere

sumpsko
g

Gammellauvskog

Rik blandingsskogi
lavlandet

Gammelbarskog

Bekkekløft

Brannfelt

Kystgranskog

Kystfuruskog

Undervannseng

Sandstrand

Strandengog
strandsump

Tangvoll

Brakkvannsdelta

Rikt strandberg

1) Underskoggrensen
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I mai 2011kom rapportenNorskrødlistefor naturtyper2011(Lindgaard& Henriksen2011).
Dersomnaturtyperregistrerti planområdeteroppført pårødlista,erdettenevnti rapporten.
Rødlistekategorienefor naturtyperer definerti tabell 3.3.

Tabell 3.3.Rødlistekategorierfor naturtyper(Lindgaard& Henriksen2011).

3.2.2 Vegetasjonstyperog flora

Vegetasjonomfatterplantedekketog vegetasjonstypene innenfor et område.Begrepetflora
omfatterplanteartene,somutgjørvegetasjonen.

Rapporten”Truedevegetasjonstyperi Norge” (Fremstad& Moen2001)er lagt til grunnved
vurdering av viktige vegetasjonstyper.Selv om det ikke er gjennomførtkartleggingenav
vegetasjonsenheteri traseen,er det vurdert om aktuelle vegetasjonstyperer oppført i
overnevnterapport. De ulike vegetasjonstypenei Norgefremgårav Fremstad(1997).

Floristisk interessantelokaliteter er valgt ut med grunnlag i kjent forekomst innenfor
kommunenog fylke.

3.2.3 Vilt

DN-håndbok11 (2000) gir føringer for kartleggingog verdisettingav viktige områderfor
viltet. I håndbokaer det også en tabell som viser vektingen av de ulike viltartenes
funksjonsområder.I foreliggendefagrapporter DN-håndbok11 lagt til grunn for utvelgelse
og vekting av viktige viltområder som er registrert i felt. For allerederegistrerteviktige
viltområder,somfremgårav Naturbasen,er detbenyttet verdisettingeni kildedokumentet.
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3.2.4 Rødlistedearter

Norsk rødliste for sjeldneog/eller truedearter ble revidert i 2010 med rapporten”Norsk
Rødlistefor arter” (Kålåset al. 2010).I tabell3.4 detgitt enoversikt overdeulike kategorier
som nå er benyttetfor inndeling av rødlistedearter. I prinsippeter arter som er plasserti
kategorierhøytoppepå listen (somRE og CR) mer truetennde laverenede.Alle plante-og
dyreartersomeroppførtpårødlistaernevntspesielt i rapporten.

Tabell 3.4.Rødlistekategorierfor arter (fra Kålåsetal. 2010).

3.3 Metoder for fastsetting av verdi, omfang og kon sekvens

Konsekvensvurderingeneerbasertpåmetodikker beskreveti Veilederfor
konsekvensutredninger(StatensVegvesen2006).Nedenfor gisengjennomgangavkriterier
ogmetoderfor fastsettingavverdi,virkningsomfang og konsekvenserfor alledetemasomer
behandleti rapporten.For å kommefram til envurderingavkonsekvensenforetasen
systematiskgjennomgangav:

- Verdi , uttrykt somtilstand,egenskapellerutviklingstrekk for aktuelttemai detområdet
tiltaketplanlegges.

- Omfang av tiltaketsvirkninger(virkningsomfang),dvs.hvor storepositiveeller
negativeendringertiltaket kanmedførefor aktuelttema.

- Konsekvensenav tiltaket fastsettesvedå sammenholdeopplysningerom deberørte
områdenesverdi ogvirkningsomfangi henholdtil konsekvensmatrisen.

Verdi
I tabell3.5gis enoversiktoverdenverdiklassifiseringsomer benyttet.Klassifiseringener
hentetfra Statensvegvesen(2006).I tillegg vurderesINON-områderi forhold til punktene
Regjeringenharsattopp(seMD 2007).



KunnskapsparkRingerike.Fagrapportnaturmiljø Ecofactrapport355

Side 10

Tabell 3.5.Kriterier for vurderingav naturmiljøetsverdi (etter StatensVegvesen2006).
Verdi

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi

Inngrepsfrie og
sammenhengende
naturområder,
samtandre
landskapsøkologiske
sammenhenger

• Områderavordinær
landskapsøkologisk
betydning.

• Områderover1 km fra
nærmestetyngreinngrep1.

• Sammenhengendeområder
(>3 km2) medet urørtpreg.

• Områdermedlokal eller
regionallandskaps-
økologiskbetydning2.

• Områderover3 km fra
nærmestetyngreinngrep1.

• Områdermednasjonal,
landskapsøkologisk
betydning.

Naturtypeområder/
vegetasjonsområder

• Områdermedbiologisk
mangfoldsomer
representativtfor distriktet.

• Natur-eller vegetasjons-
typeri verdikategoriB eller
C for biologiskmangfold.

• Natur-eller vegetasjons-
typeri verdikategoriA for
biologiskmangfold.

Områder medarts-/
individmangfold

• Områdermedarts-og
individmangfoldsomer
representativtfor distriktet.

• Viltområderog vilttrekk
medviltvekt 1.

• Områdermedstort
artsmangfoldi lokal eller
regionalmålestokk.

• Leveområderfor arteri
kategorieneNT og VU.

• Leveområderfor artersom
ståroppførtpådenfylkes-
viserødlista3.

• Viltområderog vilttrekk
medviltvekt 2-3.

• Områdermedstort
artsmangfoldi nasjonal
målestokk.

• Leveområderfor arteri
kategorieneCR ellerEN.

• Leveområdermedfore-
komstav flere rødlistearter
i laverekategorier.

• Viltområderog vilttrekk
medviltvekt 4-5.

1 Veger,jernbane,kraftlinjer, vassdragsutbyggingeretc.regnessomtyngreinngrep.Inkludererbuffersonenmellominngrepetoggrensenfor
det inngrepsfrieområdet(INON).
2 Verdivurderingenmåbaserespåforekomstav utvalgte arterog naturtyper,naturtypeområdenesstørrelseog beliggenheti landskapetog
artersmulighettil spredningmellomdisse.
3 En del fylker harutarbeidetregionalerødlister.Arter somståroppførtpådennelista gir grunnlagfor verdienmiddelsviktig, hvis deikke
kvalifiserertil høyereverdi pådennasjonalerødlista.

Verdienblir fastsattlangsenkontinuerligskalasom spennerfra liten verdi til storverdi.

�
Virkningsomfang
Omfangsvurderingeneeret uttrykk for hvorstorenegativeogpositiveendringerdetaktuelle
tiltaket vil medføre.Kriterieneer hentetfra StatensVegvesenHåndbok140
”Konsekvensanalyser” (Statensvegvesen2006)og presenterti tabell3.6.

Stort neg. Middels neg. Lite / intet Middels pos. Stort pos.
� ------------------------� ------------------------� ----------------------� -------------------------�

Tabell 3.6.Kriterier for å bedømmeomfangetfor biologiskmangfold (etterStatensVegvesen2006).
Omfang

Tema
Stort positivt Middels positivt Lite/intet Middels negativt Stort negativt

Viktige
sammenhenger
mellom
naturområder

Tiltaket vil i stor
gradstyrke
viktige biologiske
eller landskaps-
økologiske
sammenhenger.

Tiltaket vil styrke
viktige biologiske
eller landskaps-
økologiske
sammenhenger.

Tiltaket vil stort
settikke endre
viktige biologiske
eller landskaps-
økologiske
sammenhenger.

Tiltaket vil
svekkeviktige
biologiskeeller
landskaps-
økologiske
sammenhenger.

Tiltaket vil bryte
viktige biologiske
eller landskaps-
økologiske
sammenhenger.

Arter (planter
og dyr)

Tiltaket vil i stor
gradøkearts-
mangfoldeteller
forekomstav
arterellerbedre
deresvekst-og
levevilkår.

Tiltaket vil øke
artsmangfoldet
eller forekomstav
arterellerbedre
deresvekst-og
levevilkår.

Tiltaket vil stort
settikke endre
artsmangfoldet
eller forekomstav
arterellerendre
deresvekst-og
levevilkår.

Tiltaket vil i noen
gradredusere
artsmangfoldet
eller forekomstav
arterel. forverre
deresvekst-og
levevilkår.

Tiltaket vil i stor
gradredusere
artsmangfoldet
eller forekomstav
arterel. forverre
deresvekst-og
levevilkår.

Liten Middels Stor
� --------------------------� --------------------------�
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Konsekvens
Figur 3.1viserdenkonsekvensmatrisensomerbrukt i vurderingene,hentetfra Statens
vegvesen(2006).Konsekvensenerherensynteseav områdetsverdi ogomfangetav den
virkning somtiltaketvil hafor detaktuelleområdet.

Figur 3.1.Konsekvensmatrise.
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4 STATUS OG VERDI

4.1 Naturgrunnlag

4.1.1 Berggrunnog løsmasser

Den aktuelle delen av Ringerike kommune er preget av elveavsetningerog tykke
havavsetninger.Områdetligger følgelig underdenmarinegrense.Pågrunnav avsetningene,
er bergartendefinert som leire, sandog grus.Figur 4.1 viser et utsnitt av løsmassekartfor
planområdetog tilgrensendearealer.

Figur 4.1.Løsmassekartfor detaktuelleområdet(skjermdumpfra NGUnettside).

4.1.2 Topografiog landskap

Planområdetligger i tilknytning til Storelva, som flyter rolig og meandrerendei dette
udramatiskelandskapsavsnittet.Områdeter preget av rolige landskapsformer,med myke
linjer og relativt småhøydeforskjeller(40– 145moh.).
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4.1.3 Bonitetognæringsforhold

Hav- og elveavsetningenehar dannet grunnlag for gode vekstforhold for plantelivet.
Skogboniteteninnenforplanområdeter «særshøy»,dvs.superbonitet.Dettegjelderimidlertid
stortsettheleelvedalenderdetermarineavsetningernordfor Tyrifjorden.

Med grunnlagi registrerteplantearteri området,er jordsmonnetnæringsrikt,og med noe
kalkinnhold.

4.2 Kunnskapsstatus

4.2.1 Eksisterendekunnskap

Det er relativt begrensetmedopplysningerom naturmangfoldetknyttettil planområdet.I
kommunenerdetimidlertid gjennomførtenrekkekartleggingerav naturmangfold,bådemer
helhetligekartleggingerogspesielleinventeringer. Ingenslikespesialkartleggingerhar
imidlertid værtgjennomførti planområdet.

I Artskart er det kun noenfå registreringerav planter innenforplanområdet.Det er følgelig
ikke lagt inn noenfunnav fuglerellerpattedyrinnenforområdet.

Gjennomde ulike kartleggingenei kommunener det registrertto viktige områderinnenfor
planområdet.Det eneområdetgjelder Schjongslunden, som skal væreen gammelbarskog
medenviss verdi for hekkendefugler. I tillegg er en sonemedskogpå sørsidenav Storelva
registrertsometviktig områdefor fugler.Lokaliteteneer beskreveti kapittel4.3.

Ingenvernede-eller verneverdigeområderer registrert i eller vedplanområdet.Vassdrageter
hellerikke vernetmot kraftutbygging.

4.2.2 Feltarbeidet

Det ble gjennomførtfeltarbeidinnenforplanområdetog i tilgrensendeområderden13.5.2014.
Kun områdersomikke er bebygdbleundersøkt.Områdetble undersøktvedå gågjennomalle
delerav området,menkartleggingenav plantelivetvil kun værestikkprøvebasert.Områdeter
imidlertid tilfredsstillendeundersøktfor fuglerog naturtyper.

Feltarbeidethargitt etviktig grunnlagfor åvurdereområdetsnaturverdierogvurdereplanene
for områdebruken.Planområdetvurderessomrelativt representativtfor distriktet,dvs.somet
skogområdepåmarineavsetninger.Dettebetyrat områdeter relativt rikt, bådepåplanterog
fugler.Det er imidlertid ikke registrertnoennaturtypersomfremheversegsomspesielt
bevaringsverdige,selvom deterendel innslagav denviktige naturtypengråor-heggeskog
her.



KunnskapsparkRingerike.Fagrapportnaturmiljø Ecofactrapport355

Side 14

4.3 Terrestrisk miljø

4.3.1 Kort områdebeskrivelse

Planområdet ligger i tilknytning til Storelva, som renner gjennom kommunesenteret
Hønefoss.Området omfatter arealer på begge sider av elva, men kun en liten del av
planområdetdekker arealerpå nordsidenav Storelva (figur 4.2). På sørsidenav Storelva
omfatterplanområdetbådeeksisterendebebyggelse,samtområdermedbarskogog løvskog.
Det er ikke jordbruksarealerinnenforplanområdet.

Planområdetharensvaktstigendekurvefra nordti l sør.De lavestbeliggendearealene,ca.40
moh., ligger nord for elva. Fra dettepunktetstiger terrengetopp til ca. 145 moh.,helt sør i
planområdet.Terrengethar ogsåen svaktstigendekurve fra vest til øst i planområdet,men
kun en stigning på vel 10 meter.Det er ellers relativt bratteskråningerned til Storelvapå
sørsidaav elva.

Figur 4.2 illustrererfordelingenav arealtyperinnenforplanområdet.Figurenviserat området
beståravbebyggelse,løvskogog barskog,samtet parti av Storelva.

Figur 4.2.Utbredelseav løvskog(lysgrønn)og barskog(mørkgrønn)i ogvedplanområdet.

4.3.2 Naturtyper

Planområdetbestårstortsettavordinærenaturtyper, medskogsomdominerendehovedtype.
Skogbildeter variert og artsutvalgetav trær er relativt stort. Skogenbestårav mangesmå
teigermedtil delsulik strukturog alder.Graner f.eks. til en viss gradinnblandeti løvskog
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somgråorskog. Dettegir skogenet vekslende,og til delsutflytendepreg.Vanlige treslagi
planområdetsørfor elvaer gran,bjørk og gråor.Heggfinnesi størreog mindreforekomsteri
gråorskogen.Nord for elva dominererfuru og bjørk i planområdet.Gråorer primærtknyttet
til områder med leire; i raviner og elvenærearealer. Gråor-heggeskogpreger ellers
ravineområderlangsStorelva,og naturtypener relativt vanlig forekommendei kommunen.
Seljeinngårellersmedflerevelutvikledeindivider.

Skogeninnenforplanområdeter overveiendeung(< 40 år), og skikkelig gammelskog(> 100
år)manglerinnenforplanområdet.

Storelvaer en relativt forurensetog noe sakteflytendeelv. Som naturtypeer bådeelva og
kantsonene til denne innenfor planområdet representative for distriktet. Hav- og
elveavsetningenebestårav myefinstoff og leire,noesombetyratelvekantenererosjonssvak.

De bebygdeområdene,som pregerde sentraleog vestlige deler av planområdet,defineres
ikke som noen naturtype.I kantsonenetil bebyggelsen inngår det en del randteigermed
betydeligugras-oghageplanter.

Viktige forekomsterogverdi

Schjongslunden,andreviktige forekomster
I Naturbasener Schjongslundenregistrertsomengammelbarskog,registrerti 1996.Detteer
en viktig naturtype,kategori B og middels verdi. Ifølge Naturbasenskal skogenbeståav
gammelog grov furu medløvinnslag.Lokalitetenskal ogsåværeviktig for noenhekkefugler.
Bye (2003)harinkludert lokaliteteni sin oversikt, menAsplanViak harikke utarbeidetfakta-
ark for lokaliteten.Dettekan tyde på at lokaliteten ble silt ut gjennomkvalitetssikringenav
naturtyperi 2010-2011,menat denveden feil ikke er tatt ut av Naturbasen.I Naturbasener
der ingen opplysningerom alderenpå den gamle barskogen. Ifølge nettstedetSkog og
landskaphttp://www.skogoglandskap.no, skal det ikke væregammelskog, dvs. skog eldre
enn 81 år, i det aktuelle området. Dette er imidlertid en grov kartlegging, og det er
eksemplarerinnenforlokalitetensomkanværeover100år.Det er imidlertid ikke ståendedød
ved i skogen,og artsmangfoldethar lite til felles med gammelbarskog.Schjongslundener
mer å betraktesomet delvis parkpregetnærområde,noesomogsåligger i navnet«lunden».
Lokalitetenvurderesikke å oppfylle kriterienefor verkennaturtypenegammelbarskogeller
parklandskap,og henføresderfortil sekkeposten«Andreviktige forekomster».Figur 4.3viser
et bildeutsnittfra dendelenav lokalitetensomliggeri planområdet.

Lokaliteten vurderestil lokalt viktig (C), med liten/middels verdi. Bye (2003) har vektet
lokalitetensomviktig, somtilsvarermiddelsverdi. Bortsettfra storedimensjonerpåenkelte
furuer, vurdereslokaliteten som relativt ordinær.Det ble ikke registrertverken gaddeller
lægeri skogen,og artsutvalgetmedkryptogamerog høyereplanterer relativt trivielt innenfor
lokaliteten.Avgrensingenav naturtypen,slik den fremgårav Bye (2003), fremgårav figur
4.5.Det bemerkesat flere avdestørstefuruenevokseri eller tett vedplanområdet.
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Figur 4.3.Partier av Schjongslundensomligger i planområdet.

Gråor-heggeskog

OmrådelangsStorelva
Bye (2000)registrertenaturtypengråor-heggeskog(flommarksskog)i etbeltepåsørsidenav
Storelva,bådei ogutenforplanområdet(figur 4.5). Gråor-heggeskogsompåvirkesav flom
erennaturtypesomoppfyller kriterienei DN-håndbok 13 (DN 2007).Følgendebeskrivelse
av lokalitetener gitt:

«Inneholderogsånoebjørk,gran,seljeog rognsamt enkelteaske-og lønnetrær.Dener til
delsvelutviklet og inneholderengoddel dødved.Skogbunnenvokserurterogbregner».
Ingenrødlistearterble registrertav Bye (2000).

Bye (2000)vurdereratskogenharenskjermingsfunksjonfor vannfugli elva,samtatskogen
hindrererosjon.Setti sammenhengmedverdienav en meandrerendeelvestrekningog
tilhørendekantskog,vurdererBye (2000)atområdetharregionalverdi.

Vegetasjoneni dendelenavgråor-heggeskogensomliggerinnenforplanområdetvarunder
feltarbeidetpregetavnæringskrevendeartersomenghumleblom,skogstorkenebb,
skogsvinerot,kvitveis,skogstjernblom,storkransemose,skogsalatm.fl., Det varogsåinnslag
av merkrevendeartervanligmaigull,blåveisog fi rblad.Artsmangfoldetinnenfornaturtypen
varoverveiendehøyt,unntatti områdermederosjon. Detvar relativt stortspektermedmoser
innenforområdet,menlite lav.
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BasertpåBye (2000)ergråor-heggeskogenvurdertsom enviktig naturtype(B), medmiddels
verdi. Endel av gråor-heggeskogensomligger innenforplanområdeter hogdut, og vurderes
i dagikke åoppfyllekriterienefor dennenaturtypen.Dettefremgårav figur 4.5.

Søri planområdet
Søri planområdetliggerdetenblandingsskogmedrelativt velutvikletgråorskoginnblandet
medbjørkogendelandretreslag(figur 4.4). Innslagetav heggerherrelativt begrenset.Det
ernoegaddog lægeri skog,mengråorskogener ikke spesieltgammel.Vegetasjonenbærer
pregav næringsriktjordsmonn,ogartsutvalgetav arter er relativt representativtfor denne
typeskogi distriktet.Typiskearteri feltsjiktet varhvitveis,skogburkne,maigull,
skogsvinerot,skogstjerneblom,kratthumleblomm.fl. Vanligekryptogameri skogbunnenvar
prakthinnemose,hasselmoldmose,skogfagermosem.fl.

Lokalitetenvektestil viktig (B), medmiddelsverdi.

Ingenav naturtypenesomer registrerti planområder er rødlistet,jmfr. Lindgaardog Henriken
(2011).
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Figur 4.4.Høyreistgråorskogsøri planområdet.
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Figur 4.5.Beliggenhetav viktigenaturtyper.
Figurforklaring: Områdetsomer markert«utgår»oppfyller pr. i dagikkekriterienefor naturtypen

4.3.3 Vegetasjonog flora

Det er mangelfullt med offisielle registreringerav plantearterinnenfor planområdet.På
Artskart er stort sett artregistreringeneinnenfor planområdetpå nordsidenav elva, dvs. i
tilknytning til Schjongslunden.Følgendearter er her oppført: Skogfiol, bringebær,rogn,
gjøkesyre,hvitveis, fingerstarr,hårfrytle, skavgras,hvitmaure,firblad, fugletelg,skogsnelle,
ormetelgog maiblom. På sørsidenav elva er der kun to registreringerav den svartelistede
artenkanadagullris.

Feltregistreringer
Ser en bort fra bebygdeområderog Storelva,er planområdeti stor grad dekket av skog.
Skogenhar i storgradsluttetkronesjikt,menbestår av mangeteigermedulik sammensetning
av treslagog alderpå skogen.Skiftningenehar dels sammenhengmed topografiskeforhold
og jordsmonn,men ogsåfaktorer som skjøtselog hogst har bidratt til et variert skogbilde.
Skogener overveiendeung og ikke hogstmoden,mendet finnesinnslagav eldre,storvokste
trær.Gråorer et dominerendetreslagi ravineområdene.Følgearterher er spesielthegg,men
ogsågran og bjørk vokser i gråordominertskog. Leirholdig jordsmonner først og fremst
knyttettil forsenkningerogskråninger.Påhøydedrageneerdetmerveldrenertearealer,ogher
utgjørbjørkog til delsfuru tresjiktet.

Busksjiktetmangleri stor gradi velutviklet skogav en viss størrelse.I yngreskoger det til
delset tettbusksjiktavgran,gråoroghegg,samtrips (figur 4.6).
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Figur 4.6.Ung gråorskogmedbusksjiktav heggog rips.

Feltsjiktet i skogi planområdeter heldekkende,usammenhengendeog til delsfraværendepå
partier med erosjon.Vanlig forekommendetil dominerendeplanter i feltsjiktet er hvitveis,
skogburkne,ormetelg,skogsvinerot,skogstjerneblom, sølvbunke,bringebær,fingerstarrm.fl..
Påvel drenertearealeri åpenbjørkeskogvar blåbær og smylevanligearter.Krevendearter
som maigull, blåveis og firblad finnes spredt innenfor området. En høgstaudeartsom
skogstorkenebbvar ikke velutviklet under feltarbeidet, men vil trolig pregefeltsjiktet med
høgstaudesamfunnsenerepå sommeren.I storedeler av kantskogentil bebyggelsevar det
størreellermindreinnslagav forvilledearter,som rips,berberism.fl.

Enannenplantetsomble registrerti områdetvardensvartelistedeartenkanadagullris.

Arealer i planområdetpå nordsidenav elva var preget av et noe annetplanteliv enn på
sørsiden.Langsbreddenav Storelvavokserdet en del vier. Videre inngår arter somkvass-
starr,gulldusk,strandrug,tysbast,korsknapp,krypsoleiem.fl. i eller vedstrandsonentil elva.
I furuskogen innenfor elva er plantelivet preget av vanlig forekommende,men med
næringskrevendeartersomhvitveisoggaukesyre.Svaleurtble ogsåregistrerther.

Bunnsjikteter fraværende,glissenteller i storgradsammenhengende,avhengigav substratog
topografi. I skråningermed leire som jordsmonnmangler i stor grad et bunnsjikt. Vanlig
forekommende,og til delsvegetasjonsdannendearteri leirholdigeområdererstorkransemose,
oremoldmose, prakthinnemose, stortaggmose, bekkerundmose, skogfagermose og
krattfagermose.Førstnevntevar denvanligstforekommendemosearteni området.Påmervel
drenertearealerinngikk artersomfurumoseog ribbesigd.
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Viktige forekomster
Det er ikke registrertnoenrødlistedearter eller andresjeldenplantearterinnenfor området.
Området er preget av næringskrevendearter som stort sett er vanlig forekommendei
landsdelen.

Ingen av funnenevurderessom annetenn representative for distriktet, selv om det er flere
arterinnenforområdetsomikke er registrertpåArtskart.Plantelivetvurdereså haliten verdi.

4.3.4 Fugler

PånettstedetArtsobservasjoner(AO) http://artsobservasjoner.noerderingenregistreringerav
fugler i det aktuelleplanområdet.PåAO er det ellers lagt inn mangefunn av fugler i andre
delerav Hønefoss,mendissekan ikke brukesfor å belysefuglelivet i planområdet.Myrmo
(1996)gir en relativt grundigbeskrivelseav fuglelivet i Hønefoss,medkartfestingav viktige
lokaliteter. Disse lokalitetene er også lagt inn i Naturbasen.I Naturbasener der ellers
begrensetmed informasjonknyttet til fuglelivet i lokalitetenSchjongslunden(figur 4.5 og
nedenfor), men ingen øvrige opplysninger fra planområdet. Beskrivelseneav fuglelivet
nedenforer primært utledet av Myrmo (1996), men supplert med informasjon fra lokale
ornitologer.

Med foreliggendekunnskap,er det ikke noesomvitner om at planområdeter spesieltviktige
for fugler. Myrmo inkludererlikevel bådeSchjongslundenog brattskråningenenedtil elvapå
sørsidenav Storelvasomsåkalt«andreviktige områder»(figur 4.5)

Skogeneinnenfor områdethuseren variert spurvefuglfauna, med til dels bra tettheterav
fugler (FrodeLøseth,pers.medd.).Flerespettearter er ogsåregistrertinnenforområdet.Den
aktuelledelenav Storelvaer ikke spesieltviktig for vannfugl. Likevel huserområdetflere
arterandefuglergjennomåret.Underhardevintre,medgjenfrysingav Tyrifjorden, vil mange
andefuglertrekkeopp til denisfrie Storelva(Myrmo 1996,FrodeLøsethog Viggo Ree,pers.
medd.).Arter som sangsvane,kvinand, stokkand,knoppsvane m.fl. vil benytteområdeti
slike perioder.Strandsnipe(NT) kanhekkelangsStorelva,kanskjeogsåinnenforplanområdet
(FrodeLøseth,pers.medd.)

Feltregistreringer
Under feltregistreringene den 13.5, ble flere arter spurvefugler registrert innenfor
planområdet.Det måantasat de flesteav dissehekker innenforområdet,damangeav artene
markerteterritorium (sang).Spurvefuglersom ble registrertinnenfor områdetvar blåmeis,
kjøttmeis,svartmeis,løvsanger,munk,gransanger,svarttrost,gråtrost,måltrost,rødvingetrost,
gjerdesmett,rødstrupe,jernspurv, grønnsisik,brunirisk, bokfink, gulspurv og kjernebiter.
Sistnevntearterdenenestesomvurderessomuvanlig.

I tilknytning til Storelvable kvinand(1), krikkand (hørt),hettemåke(5-10,rødlistetnærtruet,
NT) og strandsniperegistrert(NT). Sistnevntekan hekkei eller ved planområdet,mens de
andreartenetrolig kun varnæringssøkende.
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Spurvehaukble registrerthekkendeinnenforplanområdet.Da to reir ble registrerther,mådet
antasat lokalitetener entilnærmetårvisshekkeplass.

Flaggspettble registrert to stederi planområdet,men dette kan gjelde sammeindivid. Et
spettehullble registrertsøri planområdet,og detantasatartenhekkeri detteområdet.

Viktige forekomsterogverdi
Myrmo (1996)har fremhevetSchjongslundenog kantsonenetil Storelvapåmotsattsidesom
«andreviktige områderfor fugler». Detteer hekkelokaliteterfor spurvefuglerog spetter,og
spesieltSchjongslundensynesåværeetviktig områdefor spetter.Bådesvartspett,grønnspett,
flaggspettogdvergspettskalbrukeområdet.

Schjongslunden
Med grunnlagi feltarbeidetden 13.5, fremhevetSchjongslundenseg ikke som et spesielt
viktig områdefor spurveugler.Når detgjelderspetter,såer imidlertid maiendårlig tid pååret
for å registrertedennefuglegruppen.Schjongslunden kan derfor ha en viss betydningfor
spetter,men vurderesikke å væreviktig for spurvefugler. Områdetsettesderfor til liten -
middelsverdi, damedenvissusikkerhetomlokalitetenharbetydningfor spetter.

I Naturbasener et områdei Schjongslundenmed samme avgrensingsom vist i figur 4.5
vurdertsomviktig (B) for fugler. I dennerapporten er det i stedetbenyttetavgrensingenslik
detfremgårav Myrmo (1996).

Våtmarksfuglerknyttettil Storelva
Like nordvestog nedstrømsplanområdeter der registrert et viktig beiteområdefor vannfugler
i Storelva.Detteer et områdesomer viktigst om våren,og områdetbenyttesav andefugler
generelt.Områdeterviktig for sangsvaneog fiskemåke(NT). I Naturbasenerområdetfor alle
gruppervektet som viktig (B), noe som tilsier middels verdi. Dersom strandsnipe(NT)
hekkeri ellervedplanområdet,gis ogsådennemiddelsverdi.

Øvrigeforekomster
Områdenepå sørsidenav elva har et generelt bra mangfold og tettheter av hekkende
spurvefugler.Ingenav lokaliteteneer imidlertid så spesielleat deheversegut overdetsomer
representativtfor distriktet. Det er ingen klassisk viktige naturtyper for fugler her, som
ekstensivearealermed dyrka mark, rike kulturlandskapssjøer,storemyrer eller gammelog
storvokstløvskog.

Det viktigsteområdetfor spurvefuglvurdereså være densørligedelenav planområdet.Med
unntakav forekomstenav spurvehaukog kjernebiter, vurderesfuglelivet herå haliten verdi.
Hekkeplasserfor spurvehaukharvekttall 2-3 (DN 2006),noesomtilsier middels verdi. Dette
gjelderogsåkjernebiter,menfor denneartenerdet ikke dokumentertat artenhekker.

Viktige lokaliteter for fugler fremgår av figur 4.8 eller vedlegg unntatt offentligheten
(hekkeplassenfor spurvehauk).
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Figur 4.8.Viktigeområderfor fugler i og vedplanområdetbasertpåMyrmo(1996).NB: Feltregistreringene
bekrefterikkeat deto områdeneer spesieltviktige for fugler.

4.3.5 Andredyrearter

Som med fugler, er der ingen registreringer i Artskart av andre dyrearter innenfor
planområdet.Det er imidlertid innhentetopplysninger om dyrelivet i planområdetfra lokale
ressurspersoner.Nedenfor følger en kort gjennomgang av dette materialet,supplert med
registreringerunderfeltarbeidet.

Planområdetog/ellertilgrensendeområderer et helårsfunksjonsområdefor rådyr,elg, ekorn,
mink, mår,rødrevsamtnoenartersmågnagere.

Underfeltarbeidetble detregistrertmyesporfunnav rådyri densørligedelenav planområdet.
Sporfunnenevitner om at områdeter viktig for arten i enlokal sammenheng.Med grunnlagi
sporfunnene,beiterdyrenetett opptil bebyggelsenher,og trolig ogsåinn i hagene.Deter flere
lokalestitråkki områdetsørfor Høgskolen.

Gamlevinterekskrementerav elg ble registrerti den sørøstligedelenav planområdetunder
feltarbeidet.

Viktige forekomsterogverdi
Densøndredelenav planområdeter et viktig leveområdefor en lokal stammeav rådyr.Med
grunnlagi sporfunnene,erderbratetthetav dyr her.
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Det foreligger ikke opplysningersom tilsier at planområdeter spesielt viktig for andre
dyrearter. Artsutvalget og tettheter vurderes som relativt representativtfor tilsvarende
områderdistriktet. Nærhetentil bebyggelseog områdetskarakterbegrenserforekomstenav
sensitivearter.Ulv, bjørn,gaupeog hjort finnesderforikke innenforområdet.

Det er ikke registrertnoenfunksjonsområderinnenfor områdetsomharstørreverdi ennliten.

5 PROBLEMSTILLINGER OG KONSEKVENSER

5.1 Problemstillinger

Utkasttil plankartdatert14.5(Tegn3)er lagt til grunnfor aktuelleproblemstillingeri forhold
til naturmangfoldet.I detteplanutkastet(figur 2.1), erdetblantannetlagt opptil følgende
arealbrukog endringersomharbetydningfor naturmangfoldeti området:

- Utvidelseav Høgskolenmot sørøstogsør(arealformål bolig/tjenesteyting)
- GangbruoverStorelva
- Ny turvei (GT1)søri planområdet

Enutvidelseav høgskolenogendret/øktarealbrukinnenforplanområdetvil gi virkningerfor
delerav naturmangfoldetsomerknyttettil området. Forviltet vil detværeproblemstillinger
somforstyrrelse,reduserteleveområderog fjerning avhekke-og ynglelokaliteter.For
naturtyperogvegetasjonvil detprimærtværededirektearealbeslagenesomvil gi virkninger.

5.2 Omfang

5.2.1 Naturtyper

Viktigenaturtyper
Utvikling av kunnskapsparkenvil i begrensetgradberørenoenviktige naturtyper.Gang-og
sykkelforbindelsentil bru vil berøreenliten del av etstørreområdemedgråor-heggeskog.
Viderevil gang-ogsykkelbruaovertil nordsidenav planområdetberøredelerav
Schjongslunden,somer definertsomenviktig naturtype.Ingenav deto områdenevil bli
betydeligberørtav planene.Eventuellebivirkninger for deto lokalitetenegjennomøkt bruk
av området,vurderesogsåå bli begrenset.Schjongslundener i dagetmyebenyttetområdetil
turgåingog trim, oghererdetstiersomeropparbeidettil detteformålet.Gråor-heggeskogen
påsørsidenav elvaer et noevanskeligtilgjengelig områdesomikke forventeså bli redusert
somenindirektefølgeav enkanalisertferdselover Storelva.Samletsettvurderesomfanget
for beggelokalitetenetil lite negativt.

Gråorskogensøri planområdetvil ikke bli direkteberørtvedenrealiseringav
reguleringsplanen.Derimotvil stientett opptil områdetkunneføretil at skogenfår større
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bruksfrekvens.Det vurderessomlite sannsynligat denøkteferdseleni områdetvil føretil at
naturtypenvil bli redusert.Omfangetfor lokalitetenvurderestil intet/lite negativt.

5.2.2 Vegetasjonog flora

Vegetasjonog flora vil bli direkteberørti deområderderdeti planleggesopptil
arealinngrep.For forekomstersomvil bli fjernet/ødelagt,vil omfangetbli stortnegativt.Ingen
viktige arterer imidlertid registrertinnenforplanområdet.Utbyggingenav kunnskapsparken
vil berøreensværtliten delav populasjonenesomerknyttettil planområdetog
vegetasjonstypenesomerknyttettil planområdet.Samletsettvurderesderfortiltaket åhalite
negativt omfang for vegetasjonog flora i planområdet.

5.2.3 Fugler

Fuglelivetknyttettil planområdetvil kunnebli svakt redusertgjennomutviklingenav
området.Arealbeslagog forstyrrelsevil medføreat noenfå lokaliteterfor fuglerutgår.Dette
gjelderstortsettkunvanligeforekomster,menenart somspurvehaukantasåutgåsomen
følgeav tiltaket.Denneforekomstenkanutgåsomet permanenthekketerritorium,mentrolig
vil spurvehaukenkunneetableresegmedreir i tilgrensendeområder.Arten er relativt
tilpasningsdyktigovenformenneskeligaktivitet i hekketiden,og innslagetav grani denrette
alderer relativt stortlike østfor planområdet.

Dersomenserbort fra spurvehauk,vurderesutvikli ngenavkunnskapsparkenå halite
negativt for fugler.Dettebetyrat tiltaket stortsettikke redusererartsmangfoldeteller
forekomstav arter,eller forverrederesvekst-og levevilkår.Arealbeslagenei skogområdene
vedskolenvurderessåpassbegrensedeat kunenlitendelav hekkebestandenav fuglerblir
berørt.

For spurvehaukvil omfangetkunnespennetil middels negativt dersomartenfår problemer
medåetableresegi nyeområder.

5.2.4 Andredyrearter

Andredyreartervil bli berørtgjennomarealbeslagogetøkt forstyrrelsesregime.Utbyggingen
er imidlertid relativt begrensetav omfangogskjerogsåi randsonertil størreskogområder.
Dettetilsier at virkningenefor dyr somleveri skogenei detteområdetikke vil bli store.

Denlokalebestandenav rådyrvil kunnebli noepåvirket, menendringenevil høystføretil at
detrekkersegnoelengrebort fra anleggsområderog nybygg.Arten er imidlertid
tilpasningsdyktigovenformenneskerog inngrep,og tiltakenevil høystføretil endret
arealbruk– ikke bestandsreduksjoneri området.
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Tiltaket vurderessommarginali forhold til elgbestandeni området.Elg holdersegnoepå
avstandovenformenneskeligaktivitet,og detaktuelle områdeter ikke et viktig
funksjonsområdefor arten.

Andredyr sombrukerområdetkanbli mereller mindreberørt.Populasjonsmessigvil
imidlertid planeneuansetthamarginalbetydningfor berørtearter,selvsettinn i enlokal
sammenheng.

Selvomkunnskapenom arealbrukenfor dyr sombruker områdeterbegrenset,vurderes
tiltaket åhalite negativtomfangfor andredyrearter.

5.3 Konsekvenser

Sammenholdesverdiog omfangfor berørteforekomster av naturmangfold,vil konsekvensene
stortsettværeliten negativ. Dettegjelderbådeviktige naturtyper,flora og vilt.

Enart somspurvehaukkanbli forholdsmessigmerberørt,og hervurdereskonsekvensenetil
middelsnegativ.

6 AVBØTENDE TILTAK

Det foreslåsingenavbøtendetiltak.
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Sammendrag 

I tilknytning til Høgskolen i Buskerud og Vestfold, studiested Ringerike er det startet opp et prosjekt 
kalt Kunnskapspark Ringerike. Prosjektet tar sikte på å utvikle studiestedet i retning av en 
kunnskapspark. Som en del av dette utarbeides det en områdereguleringsplan for skolen og 
nærliggende områder.  

Området skal reguleres til flere arealformål og områdeplanen utløser krav om konsekvensutredning 
etter plan- og bygningsloven. Denne fagrapporten er en del av underlaget for reguleringsplanen. 

Denne rapporten inneholder en sammenstilling av foreliggende data fra tidligere utførte undersøkelser 
i planområdet. Det mangler detaljerte grunnundersøkelser i planområdet, og det er for denne fasen 
vanskelig å vurdere konkrete geotekniske tiltak i forbindelse med utbyggingsplaner. Før det kan 
utredes geotekniske tiltak eller restriksjoner på enkelte områder må det fremskaffes et bedre grunnlag i 
form av grunnundersøkelser kombinert med laboratorieundersøkelser.  De områder hvor det kan være 
nødvendig med tiltak eller særskilte geotekniske vurderinger er områder i nærheten av skrenten ned til 
Storelva. Andre områder er forholdsvis kurante sett med geoteknisk perspektiv. 
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1. Innledning 
I tilknytning til Høgskolen i Buskerud og Vestfold, studiested Ringerike er det startet opp et prosjekt 
kalt Kunnskapspark Ringerike. Prosjektet tar sikte på å utvikle studiestedet i retning av en 
kunnskapspark. Som en del av dette utarbeides det en områdereguleringsplan.  

Området ligger i søndre del av Hønefoss og omfatter dagens høgskole, boliger, trafikkarealer og 
naturområder. Områdeplanen er et ledd i utviklingen av prosjektet Kunnskapspark Ringerike. 
Initiativtaker er HiBu i samarbeid med Ringerike Utvikling. Vår oppdragsgiver er Statsbygg. 
Ringerike kommune er planeier og planansvarlig. 

Formålet med oppdraget er å komme frem til en områdereguleringsplan som gir formell avklaring av 
arealbruk og rammer for den videre utviklingen av kunnskapsparken. 

Det er utarbeidet et planprogram for områdereguleringen. Planområdet omfatter totalt ca. 180 daa. 
Fordi det planlegges for bygg til offentlig tjenesteyting med bruksareal på mer enn 5 000 m2. Siden det 
dreier seg om utvikling av by- og tettstedsområder, skal det utarbeides konsekvensutredning etter plan- 
og bygningsloven. Denne fagrapporten inngår i konsekvensutredningen og har også til hensikt å sikre 
tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i henhold til føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven. 

2. Beskrivelse av tiltaket 
Områdereguleringen omfatter mulig utvidelse av byggeområdet for høgskolen, og tilrettelegging for 
utvikling av en campus med bygninger for undervisning og annen virksomhet knyttet til skolen. Det 
legges også til rette for utbygging av inntil 250 studentboliger i campusområdet samt internvegger og 
plasser. 

I tillegg til selve høgskolen omfatter planområdet nytt vegkryss med Osloveien i vest og eiendommene 
som ligger mellom Osloveien og høgskolen. Disse er i hovedsak bebygde. Nord, syd og vest for selve 
høgskolen omfatter planområdet ubebygde naturområder og en del av Storelva.  

Området skal reguleres til flere arealformål og det skal også legges til rette for turveier gjennom 
området, og etablering av en bru over Storelva mellom høgskolen og Schjongslunden.  

Tiltakets omfang er ikke endelig definert, men områdeplanen legger til rette for og avklarer rammene 
for videre utbygging og utvikling av området. 

3. Geoteknikk 
I denne fasen vurderes hele området med hensyn til geotekniske tiltak eller restriksjoner i forhold til 
arealbruk. Det har tidligere blitt utført en del geotekniske undersøkelser og vurderinger i/på 
planområdet, som omhandler delområder og enkelt tiltak. Vurderingen som fremlegges i denne 
rapporten er basert på følgende dokumentasjon: 

Mottatt datagrunnlag fra Ringerike kommune: 

 Geoteam Terraplan, datarapport, 1993 
 NVE, Plan for erosjonssikring mot Storelva ved Bredalsveien, 1999 
 Multiconsult, Vurdering av stabilitet ved trefelling, 2011 
 NGI, tilbud geoteknisk rådgivning, boreplan mm, 2011 
 NGI, Kragstadmarka, borehull, 2012 
 Ringerike kommune, notat fra intervju geotekniske forhold i Kragstadmarka, 2012 
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Mottatt datagrunnlagfra Statsbygg:

� GeoteamTerraplan,datarapport, 1993
� Knop & KjølsethA/S, datarapport,1963
� Multiconsult,Vurderingav stabilitetvedtrefelling,2011

3.1Tidligere utførte undersøkelser
Utlevertmaterialeviserat deterutførtenkeltegrunnundersøkelseri nærhetenav og i planområdet.

Knop & Kjølsethutført undersøkelserfor byggingav Eikli Ungdomsskolei 1963,Geoteamutførtei
1993 undersøkelserfor StatensLærerskolei sammeområde.Sonderingeneviser stort sett sandjord,
grus og stein over leire, siltig med innslagav stein. Det stemmeroverensmed resultateroppnåddi
forbindelsemedbyggingav Hønefossvgs.

Kart fra NGI viser boringerutført i forbindelsemed reguleringsplanved Kragstadmarka.En del av
disseborrepunkteneligger innenforplanområdet.Sonderingeneer ført til 5 – 10 m underterrenguten
å treffe fjell. Sonderingernærmestelvavisersandlag,medenkeltesilt- leirelag.Prøverviserleire med
lav sensitivitet.

3.2Grunnlag
Følgenderapporterkanbidratil vurderingav planområdet:

NVE’s rapportfra 1999,omhandlerplanforslagfor etableringav erosjonsbeskyttelseved Storelva.I
1998gikk det rasvedeiendom38/43, denneeiendommener i dagubebygget.I etterkantav rasetble
det lagt planerfor etableringav erosjonssikringog oppfylling av erosjonshulli elveløpet.Det er ikke
angitt beskrivelseav grunnforholdene,menerosjonenknyttestil utstrømmingav grunnvann somhar
medførtsvekkelseav grunnenmederosjontil følge.

Multiconsult utredet i februar 2011, på vegne av Statsbygg,stabilitetenav skråningennedenfor
Høgskoleni Buskerud.Vurderingener basertpå tidligere erfaringmedtilsvarendeprosjekter.Det er
ikke utført beregningerav stabiliteten,hverken lokalt eller globalt. Konklusjonener at hogst vil
redusererisikoen for mindre lokale utglidningermen vil ikke ha innvirkning på totalstabilitetenav
skråningen.

4. Geotekniskprosjektering

4.1Regelverk
Gjeldenderegelverkleggestil grunnfor geotekniskprosjektering:

NS-EN 1990-1:2002+ NA:2008(EC0)
NS-EN 1997-1:2004+ NA:2008(EC7)
NS-EN 1998-1:2004+ NA:2008(EC8)
NS-EN 1998-5:2004+ NA:2008(EC8)

I tillegg, i dengraddeer relevante,benyttesfølgendeveiledninger:
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4.2 Geoteknisk kategori 
NS-EN 1997-1:2004 + NA:2008 stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike geotekniske kategorier. 
Valg av kategori gjøres ut fra standardens punkt 2.1.  
 
Det er planlagt å oppføre flere nybygg på campus område i Hønefoss. I forbindelse med arbeidet skal 
det utføres graving utenfor de eksisterende bygningenes fotavtrykk. Gravedybde er ikke avklart. I 
tillegg er det planlagt å grave i forbindelse med utbygging av parkerings- og veiarealer.  
Ut i fra foreligger data eksisterer det liten eller ingen risiko for områdestabilitet og prosjektet betraktes 
som en konvensjonell utgraving, hvor fundamentering kan utføres uten unormal risiko. Det velges 
dermed krav til prosjektering i henhold til geoteknisk kategori 2.  
 
Dette innebærer at prosjekteringen bør omfatte kvantitative geoteknisk data og analyser for å sikre at 
de grunnleggende kravene blir oppfylt. 

4.3 Konsekvensklasse/pålitelighetsklasse (CC/RC) 
NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 definerer byggverks plassering med hensyn til konsekvensklasse og 
pålitelighetsklasse (CC/RC). Konsekvensklassen er behandlet i standardens tillegg B (informativt), 
mens veiledende eksempler på klassifisering av byggverket i pålitelighetsklasser er vist i nasjonalt 
tillegg NA (informativt), tabell NA.A1 (901).  

For det aktuelle prosjekt velges geotekniske arbeid plassert i pålitelighetsklasse 2, dvs. for klasse 2 
arbeidene knyttes til tabellens klassifisering for kontor- og forretningsbygg, skole etc. 

4.4 Kvalitetssystem 
NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 krever at ved prosjektering av konstruksjoner i pålitelighetsklasse 2, 
3 og 4 skal et kvalitetssystem være tilgjengelig, og at dette systemet skal tilfredsstille NS-EN ISO 
9000-serien for konstruksjoner i pålitelighetsklasse 4.  

Vårt system oppfyller sistnevnte, hvilket gjør at krav for pålitelighetsklasse 2 og 3 er oppfylt. 

4.5 Prosjekterings- og utførelseskontroll 
NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 gir føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll og 
utførselskontroll avhengig av pålitelighetsklassen. Dette innebærer i henhold til tabell NA.A1(902) og 
NA.A1(903) at det for prosjekteringskontroll og utførelseskontroll av geotekniske arbeider kan 
forutsettes kontrollklasse N (normal).  
For prosjekteringen gjelder at det utføres grunnleggende kontroll (egenkontroll) og sidemannskontroll 
(kollegakontroll).  
For utførsel utføres basiskontroll og i tillegg intern systematisk kontroll. 
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5. Grunnforhold 

5.1 Berggrunn 
I følge kartdata fra NGU (figur 5.1) består berggrunnen i planområdet av leire, sand og grus. Kartdata 
viser at løsmassemektigheten er stor i det aktuelle området. Geologiske data fra Ringerike Kommune 
viser at berggrunnen i sentrale og sørøstlige deler av kommunen, tilhører Oslofeltet. Berggrunnen i 
området består av næringsrike kabrosilur-skifre og kalkstein, dels også sandstein.  

 

Figur 5.1. Bergrunnskart. Omtrentlig utstrekning av planområde for Kunnskapspark Ringerike er angitt med rød sirkel 
(kartkilde: www.ngu.no). 

5.2 Kvartærgeologi 
I følge kart fra NGU (figur 5.2) består løsmassene på planområdet hovedsakelig av elveavsetninger på 
Schongslunden, og marine-avsetninger på HiBu-side av Storelva. Til tross for at løsmassekart over 
området rundt høgskolen stort sett viser marine sedimenter, viser samtlige boringer utført av NGI 
(1998) at de øverste 4-6 m består av silt med noe sand og grus, hvilket vi antar må være elveavsatt 
materiale. Disse toppmassene er god byggegrunn og i flere tilfeller bedre enn den underliggende leira. 
Massene er telefarlige og tilhører sannsynligvis telefarlighetsklasse T3 og T4. Under silten og 
toppmassene, er hovedjordarten leire. På steder hvor leiren har fått ligget uforstyrret, eksisterer det 
tykke homogene leirlag med enkelte sand- og siltlag. På steder hvor det har foregått leirskred er jorden 
lagdelt med mange tynne lag.  

 

Figur 5.2. Løsmassekart. Omtrentlig utstrekning av planområde for Kunnskapspark Ringerike er angitt med rød sirkel 
(kartkilde: www.ngu.no). 
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5.3 Marin grense 
Marin grense (MG) angir det høyeste nivået som havet nådde etter sist istid, og følgende det høyeste 
mulige nivået for løsmasser som opprinnelig er avsatt i hav og fjord. I følge kartdata fra NGU ligger 
planområdet for kunnskapspark Ringerike under marin grense, som i området er angitt til en høyde på 
171 m (figur 5.3). Med tanke på planområdets plassering under marin grense, eksisterer det en risiko 
for tilstedeværelse av kvikkleire. Foreliggende informasjon fra tidligere utførte undersøkelser innenfor 
planområdet har ikke påvist kvikkleire, men det er påvist kvikkleire i nærliggende områder nord øst 
for planområdet.  

 
Figur 5.3. Marin grense, Ringerike kommune. Omtrentlig utstrekning av planområde for Kunnskapspark Ringerike er angitt 
med rød sirkel (kartkilde: www.ngu.no). 

5.4 Kvikkleire og grunnvannstand 
Resultater fra stabilitetsvurderinger i Krakstadmarka utført av NGI (2012), viser at det ikke er 
registrert kvikkleire i områder avsatt til bebyggelse, men det må forventes at det kan være hengende 
grunnvann i massene. Det er ikke utført målinger eller registreringer av grunnvannsstanden. Vi antar at 
hovedvannspeilet ligger på nivå med Storelva, dvs. kote 65-67. Det kan forventes høyereliggende 
vanførende lag i form av hengende vannspeil pga. relativt tette leire og siltmasser i grunnen.  

5.5 Radon 
I følge NGUs radonkart (figur 5.4) er det ikke angitt radonaktsomhet på tomten. Det er imidlertid 
registrert utbredelse av alunskifer, hvilket må tas hensyn til i arealplanlegging. For boliger som skal 
oppføres i alunskiferområder, er det viktig at målinger blir utført og at radonforebyggende tiltak 
inkluderes i utbyggelsesplaner, dersom målte konsentrasjoner overskrider anbefalte grenseverdier fra 
Statens Strålevern. 

- Tiltaksgrense på 100 Bq/m3 
- Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m3 

 
Figur 5.4. Radonoversikt, Ringerike kommune. Omtrentlig utstrekning av planområde for Kunnskapspark Ringerike er angitt 
med rød sirkel (kartkilde: www.ngu.no). 



9 
 

5.6 Forurensningssituasjon 
Dette notatet omhandler ikke forhold knyttet til miljøtekniskrådgivning. Miljøtekniskrådgivning, samt 
vurdering relatert til forurensningsgrad og tiltak, må vurderes nærmere i senere faser av prosjektet.  

5.7 Supplerende grunnundersøkelser 
Det er ikke utført supplerende grunnundersøkelser i området i denne fasen av prosjektet. Før det kan 
utredes en fullverdig oversikt over geotekniske tiltak eller restriksjoner på enkelte områder, må det 
fremskaffes et bedre grunnlag i form av grunnundersøkelser kombinert med laboratorieundersøkelser.   

Det anbefales at det blir utført ytterlige grunnundersøkelser i neste fase av prosjektet. Foreliggende 
informasjon / undersøkelser har f.eks. ikke påvist kvikkleire i området, men det er påvist kvikkleire i 
områder nordøst for planområdet. Grunnvann og nivå for grunnvann er også et viktig tema. 
Undersøkelser utført ved Hønefoss VGs viser hengende grunnvannsspeil. Samme tendens ses i 
undersøkelser utført av NGI ved Kragstadmarka.  

Steder hvor det kan være nødvendig med tiltak eller særskilte geotekniske vurderinger er områder i 
nærheten av skrenten ned til Storelva. Øvrige områder er forholdsvis kurante sett fra et geoteknisk 
perspektiv. 

6. Foreliggende data og utførte tiltak 
Reinertsen AS har ikke utført grunnundersøkelser i forbindelse med prosjektet. Det foreligger 
rapporter fra flere tidligere utførte undersøkelser som inngår i planområdet til Kunnskapspark 
Ringerike. Opplysninger om grunnforhold er for denne fasen basert på tidligere undersøkelser og 
geologiske kart fra NGU 

6.1 Grunnundersøkelser 
Grunnundersøkelser, hovedsakelig i form av dreietrykksondering, ble utført i Krakstadmarka av NGI i 
2012. Seks av disse borepunktene ligger på eller i tilfredsstillende nærhet til HiBu-tomt til å kunne 
benyttes til utredning av eksisterende grunnforhold (Tabell 6.1). Seks ytterlige planlagte borrepunkter 
som direkte inngår i tomteområdet til Kunnskapspark Ringerike er planlagt (tabell 6.2) (NGI, 2011). 
Figur 6.1 viser plasseringen til planlagte og utførte borrepunkter. 

Tabell 6.1. Tolking av utførte grunnundersøkelser. Plassering av borrepunkt er vist i figur 1 (NGI, 2012). 

Borepunkt nr. Maks dybde Prøvetype Tolkning Resultat Andre 
resultater 

35 4,9 m Dreietrykksondering  Meget liten 
motstand 

 

37 5,5 m Dreietrykksondering Lag med sand/grus, 2-3 
m 

Lav motstand  

39 11,8 Dreietrykksondering Sandlag med enkelte silt- 
og leirelag 

Motstand økende 
med dybde 

 

40 16,4 Dreietrykksondering Sandlag med enkelte silt- 
og leirelag 

Konstant motstand  

41 6,3 m Dreietrykksondering Sandlag med enkelte silt- 
og leirelag 

Konstant motstand  

42 10,2 m Dreietrykksondering 
og prøveserie (5-8 m 
dybde) 

Leire - St = 4-11, Sur 
4-11 kPa, Su 
32-135 kPa 
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Figur 6.1 Borepunkter, Kunnskapspark Ringerike (NGI, 2011). 

Tabell 6.2. Planlagte borrepunkt Kunnskapspark Ringerike. Lokalitet for samtlige prøvepunkter er vist i figur 5.1 (NGI, 
2011). 

Borepunkt nr. Maks dybde (m) Prøvetype 
51 10 Dreietrykksondering og 

prøveserie 
52 Til faste masser Dreietrykksondering 
53 Til faste masser Dreietrykksondering 
54 25 Dreietrykksondering 
55 15 Dreietrykksondering 
56 40 Dreietrykksondering 

 

Utredning utført av NGI (2012) fastslår at reguleringsområdet i den nærliggende Krakstadmarka 
(naboområde til HiBu-tomt) domineres av skråninger med helning 15 – 25°. Brattere 
helningsgradienter er rapportert fra nedre del av skråning mot Storelva.  Egnede reguleringsområder 
defineres for områder hvor helningen er <15° i sammenhengende områder. De egnede 
reguleringsområdene strekker seg helt ut mot skråningskanten (NGI 2012). Det er ikke utført boringer 
direkte i elvekanten, men ut fra ønske om å sikre mot videre erosjon fra elven og forbedre stabiliteten 
av elvebrinken, vil en ta hensyn til mulige sensitive masser i elvekanten. 

6.2 Erosjonssikring i Storelva 
I 1998 gikk det et ras av betydelig størrelse i yttersving på venstre side av Storelva, nedstrøms fra 
HiBu-tomt. NVE vurderte i 1999 stabiliteten av rasområdet. Dybden av nærliggende elvebunn ble 
målt ved ekolodd, og viste et dybdeavvik på 7-8 m sammenlignet med dybdeforløpet ovenfor. Årsaken 
til dybdeforskjellen ble antatt å være et resultat av hengende grunnvann. Det ble vurdert at stabiliteten 
til den bratte leirskråningen ville forverres ytterligere dersom erosjonen fikk fortsette. NGI (1998) 
anbefalte NVE (1999) å fylle utdypningen med grus eller stein, slik at nedre del av skråningen kunne 
sikres mot videre erosjon. Dersom nye, større ras skulle forekomme i tilsvarende områder ned mot 
Storelva, vil boligene på toppen av skråningen kunne være truet. Det ble fastslått av NVE (1999) at det 
ikke er mulig å trekke en sikker grense på hvor langt inn et evt. ras kan forplante seg.  
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Figur 6.2. Skravert del illustrerer område nedenfor høyskolen hvor særskilte geotekniske vurderinger kan være nødvendig.  
Blått område illustrerer nærliggende område hvor ras gikk i 1998 (NVE, 1999). 

Plangrense for Ringerike Kunnskapspark ligger oppstrøms for område hvor ras gikk i 1998. 
Tverrprofiler av Storelva nedenfor HiBu-tomt, utført av NGI (2012) indikerer imidlertid at betydelig 
erosjon også pågår i denne delen av elven.  

7. Jordskjelv. 
Vurdering av jordskjelv og evt. angivelse av forsterkningsfaktorer utføres i senere faser av prosjektet. 

8. Tolkning 
Kartdata fra NGU viser at løsmasser består av elve- og marine-avsetninger. Tidligere utførte 
grunnundersøkelser viser at grunnen på planområdet består av sorterte masser av silt, leire og sand. 
Disse toppmassene er god byggegrunn, og i flere tilfeller bedre enn den underliggende leira. Men 
massene er telefarlige og tilhører sannsynligvis telefarlighetsklasse T3 og T4. Under silten og 
toppmassene, er hovedjordarten leire.  

Det er ikke utført målinger eller registreringer av grunnvannsstanden. Det kan forventes høyere 
liggende vannførende lag i form av hengende vannspeil, pga. relativt tette leire og siltmasser. 

Sonderinger utført av NGI 2012, viser en del variasjoner i grunnmassene på planområdet. Generelle 
trekk er faste masser av sand, silt og leire, over faste masser av leire og sandig/siltig leire. Ut i fra 
lagdeling og struktur av jorden forventes det for bruddsituasjon at de udrenerte forhold vil være 
gjeldende. Dette vil si at styrken i jorden bygges på den udrenerte skjærstyrke. 
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Udrenert aktiv skjærstyrke i leiren er tolket på grunnlag av CPTU-sondering, fra et av prøvepunktene 
til NGI (2012). Dreietrykksondering og prøveserie ved prøvepunkt 42 (figur 6.1) registrerte en 
udrenert skjærfasthet på 32-135kPa. 

9. Rådgivning og vurdering 

9.1 Utgraving/Stabilitet 
Stabilitet anses ikke som problem i området. Området er relativt flatt frem til skråning mot Storelva. 
Høyden av skråningen ned mot Storelva er ca. 15 m. Grunnen består av faste til middels faste og 
masser med potensielt lav sensitivitet til over 15m.  

9.2 Fundamentering 
Tidligere utredninger av grunnforholdene gjort i forbindelser med kartlegging av Krakstadmarka, viser 
at fundamentering i området er fullt mulig. Dersom man ønsker å gå ut over rammene for det som 
anses som sikkert, vil det være nødvendig med nærmere grunnundersøkelser lokalt for å sikre at 
fundamenteringen tilpasses byggingsformål og stedegne grunnforhold. 

Som utgangspunkt anbefaler vi at nye bygg fundamenteres på eksisterende løsmasser. Detaljer rundt 
fundamenteringsmetode må avklares i senere faser av planutviklingen.  
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Forord 

 
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har fått i oppdrag, som underkonsulent arkitektkontoret tegn_3, å foreta en 
vurdering av luftkvalitet i forbindelse med Kunnskapspark Ringerike. 
 
Ringerike kommune er forslagsstiller, prosjektledelse er ved Statsbygg og arkitektkontoret tegn_3 er 
plankonsulent.  
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PROSJEKTET. 
 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold, studiested Ringerike, planlegger en utvidelse av virksomheten. 
Prosjektet kalles Kunnskapspark Ringerike. Som en del av dette utarbeides det en 
områdereguleringsplan for skolen og nærliggende områder. Områdereguleringen omfatter mulig 
utvidelse av byggeområdet for høgskolen og tilrettelegging for utvikling av en campus med bygninger 
for undervisning og annen virksomhet knyttet til skolen.  
 
Det legges også til rette for utbygging av inntil 250 studentboliger i campusområdet. Tiltakets omfang er 
ikke endelig definert, men områdeplanen legger til rette for og avklarer rammene for videre utbygging 
og utvikling av området. 
 
I tillegg til selve høgskolen omfatter planområdet nytt vegkryss med Osloveien i vest og eiendommene 
som ligger mellom Osloveien og høgskolen. Disse er i hovedsak bebygde. Nord, syd og vest for selve 
høgskolen omfatter planområdet ubebygde naturområder og en del av Storelva. 
 
Det er pga. endret veigeometri med ny kryssløsning i Osloveien, samt ny Bredalsvei, at det er påkrevet 
med en utredning om luftkvalitet.  
 
 
 
TRAFIKKTALL. FORUTSETNINGER. 
 
Det er benyttet trafikktall fra vegvesenet supplert med en egen trafikkanalyse. Trafikken 
(årsdøgntrafikk=ÅDT) er fremskrevet frem i tid. Dette gir følgende trafikkdata: 
 
Veg ÅDT 2014 ÅDT år 2036 Skiltet hastighet % tungtrafikk  
Osloveien 13 000 16 000 50 10 
Dronning Åstas gt 8 500 9 500 30 14 
Bredalsveien 600 900 30 5 

 
Det skal bemerkes at det skal relativt store %-vise endringer til for at trafikkmengdene skal medføre 
vesentlige feil i beregningene.  
 
 
FORUTSETNINGER OG METODE. 
 
Programmet VLUFT versjon 6.03 er benyttet til beregningene.  
 
Bakgrunnskonsentrasjonen er satt i hht NILU’s standardverdier for Buskerud i programmet VLUFT. 
Disse avspeiler langtransportert forurensning. Kaldstartsoner og områdetype er satt til «middels tett 
bebyggelse».  
 
Beregningene i VLUFT er generelt såkalt ”konservative”, dvs at de uansett beregner med god 
sikkerhetsmargin. De beregnede resultater blir derfor gjerne noe høyere enn det en vil kunne måle over 
tid.  
 
VLUFT beregner i forhold til statistiske værsituasjoner over mange år. Det medfører at en i år med 
unormalt lange inversjonsperioder kan få høyere verdier for verste døgn- og timesmiddel enn her 
beregnet. 
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En har gått ut fra en andel piggfrie dekk i år 2023 på 40%, dvs et forsiktig (konservativt) anslag. 
 
I programmet er det dessuten forutsatt at effekten av renhold på dannelsen av svevestøv er meget 
beskjedent.  

Forskrifter og grenseverdier 

 
Det er nye retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging fra MD, T-1520.  
 
De anbefaler grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av ny 
virksomhet eller bebyggelse som vist i tabellen nedenfor.  
 

 
Komponent 

Luftforurensningssone 
Gul sone Rød sone 

PM10 35 μg/m3. 7 døgn per år 50 μg/m3. 7 døgn per år 
NO2 40 μg/m3. Vintermiddel 40 μg/m3. Årsmiddel 
  
Helseeffekter Personer med alvorlig 

luftveis- og hjertekarsykdom 
har økt risiko for forverring 
av sykdommen. 
 
Friske personer vil 
sannsynligvis ikke ha 
helseeffekter. 

Personer med luftveis– og 
hjertekarsykdom har økt risiko for 
helseeffekter. 
 
Blant disse er barn med luftveislidelse 
og eldre med luftveis- og 
hjertekarlidelser mest sårbare. 
 

 
Nevnte helseeffekter gjelder de som bor/har varig opphold langs vegene. 
 
For NO2 har en ikke program som beregner aktuelle grenseverdier ennå. 
 
 
Beregnede situasjoner 
 
Det er beregnet for tre situasjoner: 
 

 Dagens geometri og trafikk 
 0-alternativet med dagens geometri og trafikk i prognoseåret 2036 
 Planlagt, fremtidig geometri med trafikk i år 2036 

 
 
En har beregnet eksponeringen for eksisterende bebyggelse ved krysset der trafikken fra 
Kunnskapsparken kobles inn på det øvrige vegnettet. Dette er gjort som enkeltpunkter. Sonene for 
luftforurensningen vil kun nå like utenfor fortauene. Jfr resultatene fra enkeltpunktberegningene lenger 
nede i rapporten.   
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Beregningspunkter. 
 
Her er vist utvalgte beregningspunkter: 
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Resultater luftkvalitet. 

 
Resultatene i detalj er vist i vedlagte programutskrifter. Her er det satt sammen i tabell. Merk at 
resultatene for NO2 er for de 8 høyeste døgnene, og ikke vintermiddel.  
 
Pkt. PM10. (35g/m3. 7 døgn/år) NO2. (8 døgn/år) *) 

År 2014 
Dagens veger 

År 2034 
Dagens veger 

År 2034 
Ombygd kryss 

År 2014 
Dagens veger 

År 2034 
Dagens veger 

År 2034 
Ombygd kryss 

1 22 22 22 77 77 77 
2 21 21 21 76 76 76 
3 20 20 20 76 75 75 
4 20 20 20 76 75 75 
5 20 20 20 76 75 75 
6 20 20 20 75 75 75 
7 19 19 19 75 74 74 
8 19 19 (Rives) 75 74 (Rives) 

9 20 20 20 76 75 75 
10 33 36 (Rives) 85 85 (Rives) 

11 25 26 26 82 82 82 
12 23 24 24 81 80 80 
13 23 23 23 78 77 77 
14 19 18 18 79 78 78 
15 19 18 18 78 78 78 
16 25 26 26 82 82 82 
17 25 26 26 82 82 82 
18 28 30 30 83 83 83 
 
*) NB! Opplistede verdier for NO2 er ikke samme parametere som i T-1520, men 8.verste døgn i sesongen, 
og dette vil følgelig være betydelig høyere enn vintermiddel. De er beregnet for å indikere NO2-nivået. 
 
 
Svevestøv PM10. 
 
Resultatene viser i forhold til de nye retningslinjene at eksisterende bebyggelse mht PM10 svevestøv 
stort sett vil ligge markant utenfor gul sone (dvs < 35g/m3). Dette er også i hht erfaringer fra 
beregninger for områder utenfor selve sentrum i en forholdsvis liten by som Hønefoss.  
Men ett bygg i krysset mellom Osloveien og Bredals vei ligger innenfor gul sone. Om ny Bredals vei 
blir koblet til det nye krysset blir dette huset revet.  
Økningen i verdiene skyldes nesten bare den generelle økningen i trafikken. Det er ingen forskjell 
mellom verdiene for dagens veger i 2034 eller med omlagt kryss samme år. 
 
 
Nitrogendioksid NO2. 
 
Mht NO2, nitrogenoksider, finnes det ennå ikke program som beregner vinter- og årsmiddel slik de nye 
retningslinjene definerer dem. Retningslinjene har en grense til vintermiddel på 40 μg/m3. Den 8. 
høyeste beregnede verdi pr år for NO2 er med VLUFT beregnet til ca 75-85 g/m3.  
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Beregnede verdier er ikke sikre mht å kunne fastslå om bebyggelsen blir liggende i eller utenfor gul 
sone for NO2, men det er svært trolig at de ikke gjør. Uansett kan en av beregningene se, som for 
svevestøv, at dette tiltaket ikke gir signifikante endringer i forurensningsnivået. Det var heller ikke 
ventet ut fra de marginale endringer både i trafikktall og vegtraseer. 
 
Uansett så vil bidragene for nitrogenoksider være sterkest påvirket av bakgrunnsforurensning, slik at det 
er lite en kan gjøre mht lokale tiltak. 
 
 
Konklusjon. 
 
Tiltaket med nytt kryss som følge av Kunnskapsparken gir svært små endringer i forurensningsnivåene 
for bebyggelsen i nærområdet. Verdiene for svevestøv for gjenstående bebyggelse ligger godt under 
gjeldende grenseverdier i T-1520, og svært trolig vil også tilsvarende grenseverdier for nitrogendioksid 
ligge utenfor gul sone. 
 
Skolens område ligger i denne sammenheng så langt unna trafikkerte veger at de blir liggende langt 
under grenseverdiene i T-1520. 
 
 
 



Rapport: LUFT - ENHETER
Enheter med beregnede konsentrasjoner, maksimalverdier og prosentiler. 

Beskrivelse: Dagens  veger og trafikk

Beregningsår: 2014 Fylke: Pers.boenhet:Buskerud 2,34

- Resultater

Vstøy/Vluft 6.0.3

Enhet Beskrivelse

ByggNr Enr Vk Vn Hp Km
Gatenavn/Hnr ** (m)

Side Funk Eta Nbo
(stk)

Ninst
(pers)

Lnr A
(m)

Adt
(kjt/d)

V
(km/t) (%)

CO
(mg/m³) (µg/m³) (µg/m³)

CO
(mg/m³)

Konsentrasjon 

FD NO2 PM10

Bidrag og konsentrasjon på lenke i avstand 5m
Ta

Maks 8* Maks 25* 7*

NO2 (µg/m³)

Maks 8*

PM10 (µg/m³)

Maks 25* 7*

Over

nasj.

mål***
Målt Dato Målt Dato

1 1h 1535FV10
5

13000 50 10 2
600 30 2

0 2
4 

3
5 3

95 90 70 4435
74 74 28 1714

5385 27 331

0

892

1 1 1h 4535FV2 13000 50 10 20 1
 

3 89 85 70 4435
0 0 0 0

3376 17 212

0

772

1 1 1h 5535FV3 13000 50 10 20 1
 

3 89 85 70 4435
0 0 0 0

3276 16 202

0

772

1 1 1h 5835FV4 13000 50 10 20 1
 

3 89 85 70 4435
0 0 0 0

3276 16 202

0

772

1 1 1h 6035FV5 13000 50 10 20 1
 

3 89 85 70 4435
0 0 0 0

3276 16 202

0

762

1 1 1h 7035FV6
30

13000 50 10 20 1
 

3 89 85 70 4435
0 0 0 0

3175 16 202

0

762

1 1 1h 8535FV7
15

13000 50 10 20 1
 

3 89 85 70 4435
0 0 0 0

3175 15 192

0

752

1 1 1h 3535FV1 13000 50 10 20 1
 

3 89 85 70 4435
0 0 0 0

3577 17 222

0

782

1 1 1h 5535FV9
7

13000 50 10 2
600 30 2

0 1
4 

3
5 3

89 85 70 4435
74 74 28 1714

3276 16 202

0

772

1 1 1h 1835FV18 13000 50 10 20 2
 

3 95 90 70 4435
0 0 0 0

4483 22 282

0

872

1 1 1h 2035FV11
15

13000 50 10 2
600 30 2

0 2
4 

3
5 3

95 90 70 4435
74 74 28 1714

3982 20 252

0

852

1 1 1h 2535FV12 13000 50 10 20 2
 

3 95 90 70 4435
0 0 0 0

3781 19 232

0

832

* 8. høyeste konsentrasjon (NO2), 25. og 7. høyeste konsentrasjon (PM10). Tilsvarer nasjonale mål.

Side 1Skrevet ut den: 20.06.2014  kl: 10:48:20 av bruker:VLUST

** Gatenavn og husnummer dersom dette er registrert

*** N8 - NO2-verdi overskredet, P25 - PM10-verdi for 2005 overskredet, PM7 - PM10-verdi for 2010 overskredet



Rapport: LUFT - ENHETER
Enheter med beregnede konsentrasjoner, maksimalverdier og prosentiler. 

Beskrivelse: Dagens  veger og trafikk

Beregningsår: 2014 Fylke: Pers.boenhet:Buskerud 2,34

- Resultater

Vstøy/Vluft 6.0.3

Enhet Beskrivelse

ByggNr Enr Vk Vn Hp Km
Gatenavn/Hnr ** (m)

Side Funk Eta Nbo
(stk)

Ninst
(pers)

Lnr A
(m)

Adt
(kjt/d)

V
(km/t) (%)

CO
(mg/m³) (µg/m³) (µg/m³)

CO
(mg/m³)

Konsentrasjon 

FD NO2 PM10

Bidrag og konsentrasjon på lenke i avstand 5m
Ta

Maks 8* Maks 25* 7*

NO2 (µg/m³)

Maks 8*

PM10 (µg/m³)

Maks 25* 7*

Over

nasj.

mål***
Målt Dato Målt Dato

1 1 1v 3035FV13
25

13000 50 10 2
8500 30 2

0 1
3 

3
14 3

89 85 70 4435
94 89 43 2721

3678 18 232

0

792

1 1 1v 2035FV16
35

13000 50 10 2
8500 30 2

0 2
3 

3
14 3

95 90 70 4435
94 89 43 2721

3982 20 252

0

852

1 1 1h 2035FV17 13000 50 10 20 2
 

3 95 90 70 4435
0 0 0 0

3982 20 252

0

852

1 1h 7535FV8
10

13000 50 10 2
600 30 2

0 1
4 

3
5 3

89 85 70 4435
74 74 28 1714

3175 16 191

0

762

1 1v 301KV14
60

8500 30 14 2
13000 50 2

0 3
2 

3
10 3

94 89 43 2721
95 90 70 4435

3079 15 191

0

802

1 1v 321KV15
40

8500 30 14 2
13000 50 2

0 3
2 

3
10 3

94 89 43 2721
95 90 70 4435

3078 15 191

0

802

Antall: 18

* 8. høyeste konsentrasjon (NO2), 25. og 7. høyeste konsentrasjon (PM10). Tilsvarer nasjonale mål.

Side 2Skrevet ut den: 20.06.2014  kl: 10:48:20 av bruker:VLUST

** Gatenavn og husnummer dersom dette er registrert

*** N8 - NO2-verdi overskredet, P25 - PM10-verdi for 2005 overskredet, PM7 - PM10-verdi for 2010 overskredet



Rapport: LUFT - ENHETER
Enheter med beregnede konsentrasjoner, maksimalverdier og prosentiler. 

Beskrivelse: Dagens veger. Trafikk 2034.

Beregningsår: 2034 Fylke: Pers.boenhet:Buskerud 2,34

- Resultater

Vstøy/Vluft 6.0.3

Enhet Beskrivelse

ByggNr Enr Vk Vn Hp Km
Gatenavn/Hnr ** (m)

Side Funk Eta Nbo
(stk)

Ninst
(pers)

Lnr A
(m)

Adt
(kjt/d)

V
(km/t) (%)

CO
(mg/m³) (µg/m³) (µg/m³)

CO
(mg/m³)

Konsentrasjon 

FD NO2 PM10

Bidrag og konsentrasjon på lenke i avstand 5m
Ta

Maks 8* Maks 25* 7*

NO2 (µg/m³)

Maks 8*

PM10 (µg/m³)

Maks 25* 7*

Over

nasj.

mål***
Målt Dato Målt Dato

1 1h 1535FV10
5

16000 50 10 2
900 30 1

0 2
4 

3
5 3

95 89 79 4939
73 73 27 1714

5885 29 361

0

892

1 1 1h 4535FV2 16000 50 10 20 1
 

3 89 85 79 4939
0 0 0 0

3476 17 212

0

771

1 1 1h 5535FV3 16000 50 10 20 1
 

3 89 85 79 4939
0 0 0 0

3275 16 202

0

761

1 1 1h 5835FV4 16000 50 10 20 1
 

3 89 85 79 4939
0 0 0 0

3275 16 202

0

761

1 1 1h 6035FV5 16000 50 10 20 1
 

3 89 85 79 4939
0 0 0 0

3275 16 202

0

761

1 1 1h 7035FV6
30

16000 50 10 20 1
 

3 89 85 79 4939
0 0 0 0

3175 16 202

0

751

1 1 1h 8535FV7
15

16000 50 10 20 1
 

3 89 85 79 4939
0 0 0 0

3074 15 192

0

751

1 1 1h 3535FV1 16000 50 10 20 1
 

3 89 85 79 4939
0 0 0 0

3677 18 222

0

781

1 1 1h 5535FV9
7

16000 50 10 2
900 30 1

0 1
4 

3
5 3

89 85 79 4939
73 73 27 1714

3275 16 202

0

761

1 1 1h 1835FV18 16000 50 10 20 2
 

3 95 89 79 4939
0 0 0 0

4783 24 302

0

861

1 1 1h 2035FV11
15

16000 50 10 2
900 30 1

0 2
4 

3
5 3

95 89 79 4939
73 73 27 1714

4182 21 262

0

851

1 1 1h 2535FV12 16000 50 10 20 2
 

3 95 89 79 4939
0 0 0 0

3980 19 242

0

831

* 8. høyeste konsentrasjon (NO2), 25. og 7. høyeste konsentrasjon (PM10). Tilsvarer nasjonale mål.

Side 1Skrevet ut den: 20.06.2014  kl: 10:50:47 av bruker:VLUST

** Gatenavn og husnummer dersom dette er registrert

*** N8 - NO2-verdi overskredet, P25 - PM10-verdi for 2005 overskredet, PM7 - PM10-verdi for 2010 overskredet



Rapport: LUFT - ENHETER
Enheter med beregnede konsentrasjoner, maksimalverdier og prosentiler. 

Beskrivelse: Dagens veger. Trafikk 2034.

Beregningsår: 2034 Fylke: Pers.boenhet:Buskerud 2,34

- Resultater

Vstøy/Vluft 6.0.3

Enhet Beskrivelse

ByggNr Enr Vk Vn Hp Km
Gatenavn/Hnr ** (m)

Side Funk Eta Nbo
(stk)

Ninst
(pers)

Lnr A
(m)

Adt
(kjt/d)

V
(km/t) (%)

CO
(mg/m³) (µg/m³) (µg/m³)

CO
(mg/m³)

Konsentrasjon 

FD NO2 PM10

Bidrag og konsentrasjon på lenke i avstand 5m
Ta

Maks 8* Maks 25* 7*

NO2 (µg/m³)

Maks 8*

PM10 (µg/m³)

Maks 25* 7*

Over

nasj.

mål***
Målt Dato Målt Dato

1 1 1v 3035FV13
25

16000 50 10 2
9500 30 2

0 1
3 

3
14 3

89 85 79 4939
92 88 43 2721

3777 19 232

0

791

1 1 1v 2035FV16
35

16000 50 10 2
9500 30 2

0 2
3 

3
14 3

95 89 79 4939
92 88 43 2721

4182 21 262

0

851

1 1 1h 2035FV17 16000 50 10 20 2
 

3 95 89 79 4939
0 0 0 0

4182 21 262

0

851

1 1h 7535FV8
10

16000 50 10 2
900 30 1

0 1
4 

3
5 3

89 85 79 4939
73 73 27 1714

3174 15 191

0

751

1 1v 301KV14
60

9500 30 14 2
16000 50 2

0 3
2 

3
10 3

92 88 43 2721
95 89 79 4939

2978 15 181

0

791

1 1v 321KV15
40

9500 30 14 2
16000 50 2

0 3
2 

3
10 3

92 88 43 2721
95 89 79 4939

2978 15 181

0

791

Antall: 18

* 8. høyeste konsentrasjon (NO2), 25. og 7. høyeste konsentrasjon (PM10). Tilsvarer nasjonale mål.

Side 2Skrevet ut den: 20.06.2014  kl: 10:50:47 av bruker:VLUST

** Gatenavn og husnummer dersom dette er registrert

*** N8 - NO2-verdi overskredet, P25 - PM10-verdi for 2005 overskredet, PM7 - PM10-verdi for 2010 overskredet



Rapport: LUFT - ENHETER
Enheter med beregnede konsentrasjoner, maksimalverdier og prosentiler. 

Beskrivelse: Veger lagt om. Trafikk 2034

Beregningsår: 2034 Fylke: Pers.boenhet:Buskerud 2,34

- Resultater

Vstøy/Vluft 6.0.3

Enhet Beskrivelse

ByggNr Enr Vk Vn Hp Km
Gatenavn/Hnr ** (m)

Side Funk Eta Nbo
(stk)

Ninst
(pers)

Lnr A
(m)

Adt
(kjt/d)

V
(km/t) (%)

CO
(mg/m³) (µg/m³) (µg/m³)

CO
(mg/m³)

Konsentrasjon 

FD NO2 PM10

Bidrag og konsentrasjon på lenke i avstand 5m
Ta

Maks 8* Maks 25* 7*

NO2 (µg/m³)

Maks 8*

PM10 (µg/m³)

Maks 25* 7*

Over

nasj.

mål***
Målt Dato Målt Dato

0 1010
200

100
 

5 0 0 0 00
0 0 0 0

0 01

0

00

0 108
200

100
 

5 0 0 0 00
0 0 0 0

0 01

0

00

1 1 1h 2035FV17 16000 50 10 20 2
 

3 95 89 79 4939
0 0 0 0

4182 21 262

0

851

1 1 1h 4535FV2 16000 50 10 20 1
 

3 89 85 79 4939
0 0 0 0

3476 17 212

0

771

1 1 1h 5535FV3 16000 50 10 20 1
 

3 89 85 79 4939
0 0 0 0

3275 16 202

0

761

1 1 1h 5835FV4 16000 50 10 20 1
 

3 89 85 79 4939
0 0 0 0

3275 16 202

0

761

1 1 1h 6035FV5 16000 50 10 20 1
 

3 89 85 79 4939
0 0 0 0

3275 16 202

0

761

1 1 1h 7035FV6
30

16000 50 10 2
900 30 1

0 1
4 

3
5 3

89 85 79 4939
73 73 27 1714

3175 16 202

0

751

1 1 1h 5535FV9
15

16000 50 10 2
900 30 1

0 1
4 

3
5 3

89 85 79 4939
73 73 27 1714

3275 16 202

0

761

1 1 1h 3535FV1 16000 50 10 20 1
 

3 89 85 79 4939
0 0 0 0

3677 18 222

0

781

1 1 1v 2035FV16
30

16000 50 10 2
9500 30 2

0 2
3 

3
14 3

95 89 79 4939
92 88 43 2721

4182 21 262

0

851

1 1 1h 1835FV18 16000 50 10 20 2
 

3 95 89 79 4939
0 0 0 0

4783 24 302

0

861

* 8. høyeste konsentrasjon (NO2), 25. og 7. høyeste konsentrasjon (PM10). Tilsvarer nasjonale mål.

Side 1Skrevet ut den: 20.06.2014  kl: 10:52:19 av bruker:VLUST

** Gatenavn og husnummer dersom dette er registrert

*** N8 - NO2-verdi overskredet, P25 - PM10-verdi for 2005 overskredet, PM7 - PM10-verdi for 2010 overskredet



Rapport: LUFT - ENHETER
Enheter med beregnede konsentrasjoner, maksimalverdier og prosentiler. 

Beskrivelse: Veger lagt om. Trafikk 2034

Beregningsår: 2034 Fylke: Pers.boenhet:Buskerud 2,34

- Resultater

Vstøy/Vluft 6.0.3

Enhet Beskrivelse

ByggNr Enr Vk Vn Hp Km
Gatenavn/Hnr ** (m)

Side Funk Eta Nbo
(stk)

Ninst
(pers)

Lnr A
(m)

Adt
(kjt/d)

V
(km/t) (%)

CO
(mg/m³) (µg/m³) (µg/m³)

CO
(mg/m³)

Konsentrasjon 

FD NO2 PM10

Bidrag og konsentrasjon på lenke i avstand 5m
Ta

Maks 8* Maks 25* 7*

NO2 (µg/m³)

Maks 8*

PM10 (µg/m³)

Maks 25* 7*

Over

nasj.

mål***
Målt Dato Målt Dato

1 1 1h 2035FV11 16000 50 10 20 2
 

3 95 89 79 4939
0 0 0 0

4182 21 262

0

851

1 1 1h 2535FV12 16000 50 10 20 2
 

3 95 89 79 4939
0 0 0 0

3980 19 242

0

831

1 1 1v 3035FV13
30

16000 50 10 2
9500 30 2

0 1
3 

3
14 3

89 85 79 4939
92 88 43 2721

3777 19 232

0

791

1 1 1h 8535FV7
15

16000 50 10 2
900 30 1

0 1
4 

3
5 3

89 85 79 4939
73 73 27 1714

3074 15 192

0

751

1 1v 301KV14
60

9500 30 14 2
16000 50 2

0 3
2 

3
10 3

92 88 43 2721
95 89 79 4939

2978 15 181

0

791

1 1v 301KV15
40

9500 30 14 2
16000 50 2

0 3
2 

3
10 3

92 88 43 2721
95 89 79 4939

2978 15 181

0

791

Antall: 18

* 8. høyeste konsentrasjon (NO2), 25. og 7. høyeste konsentrasjon (PM10). Tilsvarer nasjonale mål.

Side 2Skrevet ut den: 20.06.2014  kl: 10:52:19 av bruker:VLUST

** Gatenavn og husnummer dersom dette er registrert

*** N8 - NO2-verdi overskredet, P25 - PM10-verdi for 2005 overskredet, PM7 - PM10-verdi for 2010 overskredet
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/260-3  Arkiv: PLN 395  

 

Sak: 115/14 

 

395 Nordre Park Boligsameie - Detaljreguleringsplansak  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1.  Hovedkomiteen (HMA) viser til befaring og orienteringer før møtet 10.11.2014,  og  

vedtar oppstart av 0605_395 Detaljregulering for Nordre Park Boligsameie. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan 64, «Kvartal 51 a», ved vedtak av 0605_395 

Detaljregulering for Nordre Park Boligsameie. 

 

3. Kommunen vedtar å legge oppstart av planforslag 0605_395 Detaljregulering for 

Nordre Park Boligsameie ut på høring og offentlig ettersyn. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.11.2014: 

 

Utsettelsesforslag  fra Ole-Gunnar Øhren: «Saken utsettes».. 

 

Avstemming: 

 

Utsettelsesforslaget fikk 2 stemmer og falt. Mindretallet besto av Johnsen Viksengen  (H) 

 og Øhren (V). 

 

Forslag fra Arne Broberg (H) p.v.a. Ap og H: 

 

Nytt punkt 1: 

« Hovedkomiteen (HMA) viser til befaring og orienteringer før møtet 10.11.2014,  og vedtar 

oppstart av 0605_395 Detaljregulering for Nordre Park Boligsameie. 

 

Punkt 2 og 3: Som rådmannens forslag.». 

 

Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): 

 

«Punkt 1 endres til:  

 

Kommunen vedtar oppstart av 0605_395 «Detaljregulerings for Nordre Park Boligsameie» 

under forutsetning av at Hammerbrogate 9 A, dvs. hjørnebygningen 

Hammerbrogate/Lagesens gate, vernes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nytt punk 2: 

 

Det søkes om midler fra ulike instanser, bl.a. fra Fylkeskommunen, Norsk Kulturminnefond 

for utvendig behandling/tilbakeføring av teglstensmur og utskifting av krysspostvinduer på 

gamle Hønefoss Meieri/gamle Handelsskolen. 

 

Punkt 2,3 blir punkt 3,4.». 

 

Avstemming. 

 

Rådmannens forslag fikk ingen stemmer og falt. 

 

Ved alternativ avstemming mellom Brobergs og Øhrens forslag, ble Brobergs forslag vedtatt 

mot 2 stemmer. Mindretallet besto av Johnsen Viksengen (H) og  Øhren (V. 

 

Dette som hovedkomiteens innstilling til formannskapet.  

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/260-2   Arkiv: PLN 395  

 

0605_ 395 DETALJREGULERING FOR NORDRE PARK BOLIGSAMEIE - 

OPPSTART AV PLANARBEID 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_395 Detaljregulering for Nordre Park 

Boligsameie under forutsetning av fasadebevaring av Hammerbrogate 9, dvs. 

hjørnebygningen på hjørnet av Hammerbrogate/Lagesens gate. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan 64, «Kvartal 51 a», ved vedtak av 

0605_395 Detaljregulering for Nordre Park Boligsameie. 

 

3. Kommunen vedtar å legge oppstart av planforslag 0605_395 Detaljregulering for 

Nordre Park Boligsameie ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

 

Sammendrag 
Hammerbrogaten 9A og B a/s ved grunneier Jan Solberg har tatt kontakt med rådmannen 

med ønske om å utvikle blokkbebyggelse til boliger på sin eiendom i Hammerbrogate 9A og 

B samt Lagesens gate 3. Dette krever ny detaljregulering.  

 

Planområdet ligger i et område som vil bli foreslått avsatt til hensynssone for kulturminner i 

arbeidet med revidering av kommeplanen. Eksisterende bebyggelse i planområdet er i 

kommunens registreringer vurdert til å ha kulturhistorisk verneverdi. Planen om å rive 

eksisterende bygninger og føre opp nye boligbygg er i direkte konflikt med forslaget om 

hensynssone. Buskerud fylkeskommune går sterkt imot riving av de to verneverdige 

bygningene. 

 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen kommet til at det anbefales å gå videre med 

planforslaget, under en minimumsforutsetning om at fasaden av Hammerbrogate 9 blir 

bevart. Denne anbefalingen bygger på det faktum at fjerning av fasaden vil være 

irreversibelt, også om man senere vedtar å legge en hensynssone for kulturminnevern i dette 

området. 

Innledning / bakgrunn 
Hammerbrogaten 9A og B a/s ved grunneier Jan Solberg har tatt kontakt med rådmannen 

med ønske om å utvikle blokkbebyggelse til boliger på sin eiendom i Hammerbrogate 9A og 



B samt Lagesens gate 3. Da slik utvikling ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplan, 

ønsker forslagstiller å fremme oppstart av ny reguleringsplan for eiendommen. 

 

Beskrivelse av saken 

 
Dagens situasjon 

På den sørlige delen av området (Hammerbrogate 9) befinner seg bygningsmassen til 

tidligere Frøhaug og Wathnes videregående skole (Handelsskolen). Opprinnelig var dette 

Hønefoss Meieri som ble oppført i 1878. Bygningen er delt opp i tre fløyer mot henholdsvis 

sør, øst og nord. De danner en hesteskoformasjon rundt en gårdsplass, med åpning mot vest. 

På vestre del av gårdsplassen står det en uthusbygning. Bygningene står for tiden tomme.  

 

I den nordlige delen av planområdet (Lagesens gate 3) står det et toetasjes bolighus i tre, 

bygget i 1899, samt et uthus fra 1956. Bolighuset er for tiden utleid. 

 

Planer under arbeid i området 

 

Kommuneplanen er under revisjon. Planområdet ligger i et område som vil bli foreslått 

avsatt til hensynssone for kulturminner i kommeplanen. Planen om å rive eksisterende 

bygninger og føre opp nye boligbygg er derfor i direkte konflikt med forslaget om 

hensynssone. Dette verneforslaget skal diskuteres grundig og sendes på høring før det fattes 

vedtak. Det vil inngå i prosessen hvor det kan legges frem innspill til kommuneplanen. 

Tidsrammen er her ikke fastlagt, men det vil sannsynligvis fremme forslag om hensynssoner 

i løpet av 2015.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

 

Forslagsstiller ønsker å la rive eksisterende bygg i Hammerbrogate 9 og Lagesens gate 3 for 

å oppføre tre nye leilighetsbygg på eiendommene. Leilighetsbyggene skal ha fire etasjer 

pluss parkeringskjeller, være øst-vest orienterte med sørvendte balkonger, og inneholde til 

sammen 47 leiligheter. Disse vil være 2-, 3- og 4-romsleiligheter, med hovedvekt på 3-roms. 

Byggene vil ha saltak for å tilpasse seg bebyggelsen i nærområdet, se vedlegg 3. 

 

Planområdet er på ca. 3450 m2. Aktuelle arealformål vil være boligformål og veiformål. 

 

Mulige konfliktforhold 

 

Eksisterende bebyggelse i planområdet er i kommunens registreringer vurdert til å ha 

kulturhistorisk verneverdi. En utbygging i tråd med forslagsstillers planer vil være i strid 

med bevaring av denne verdien. 

På den annen side ønsker kommunen sentral boligfortetting i tråd med nasjonale 

retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Konflikten vil bestå i å avveie 

disse hensynene mot hverandre. 

Forprosjekter 

 

LINK Arkitektur, konsulent for forslagsstiller, har utarbeidet en rapport om kulturminner og 

kulturmiljø i og rundt planområdet. Rapporten konkluderer med at hjørnebygningen i 

Hammerbrogate, det tidligere Hønefoss Meieri, i seg selv ikke lenger har så stor verdi som 

kulturminne. Dette på grunn av flere ombygninger som har endret byggets opprinnelige 



uttrykk. I forhold til trehuset i Lagesens gate 3 blir det slått fast at dette ikke er en del av den 

opprinnelige bebyggelsen av små arbeiderboliger på Blyberghaugen. I den grad den 

kulturhistoriske verdien er knytte til å være en del av det opprinnelige miljøet, har boligen 

derfor redusert bevaringsverdi.  

 

 

Forhåndshøring 

I etterkant av oppstartsmøtet ble det foretatt en begrenset forhåndshøring hos 

kulturminnevernmyndigheten Buskerud fylkeskommune, se vedlegg 5. Hovedtrekkene i 

innspillet er referert og kommentert under. 

 

«Nordre Torg og gatene rundt, blant annet Hammerbrogate, er et relativt enhetlig 

bygningsmiljø, fortsatt sterkt preget av brannene i 1854 og 1878, både i gatestruktur og 

bebyggelse. Hammerbrogate, som bare har bebyggelse på nordsida, inneholder i alt seks 

bygninger. Selv om de er noe ulike, framstår de som et samlet miljø, uten nyere bygninger 

eller andre større inngrep. I kommunens kulturminneregistrering har hjørnebygningen 

Nordre Torg 6, Hammerbrogate 1, 5 og 7 og Lagesens gate 3 fått høy verneverdi. 

Hammerbrogate 3 og 9 har fått middels verneverdi. Her har vi bare omtalt 

hovedbygningene. Vi vil oppgradere verneverdien til Hammerbrogate 9 til høy verneverdi, 

med større vekt på bygningens historie, som meieri og handelsskole. Dette er funksjoner 

som har hatt betydning for en stor del av befolkningen. Miljøverdien er også høy, bygningen 

har en viktig rolle der den definerer hjørnet av de to gatene. Sammenhengen med eldre 

bebyggelse på Nordre Torg og i Torggata og Strandgata har stor betydning. Hele gateløpet 

er i kulturminneregistreringen foreslått som et verneområde, sammen med bebyggelsen ved 

Nordre Torg.  

Lagesens gate 3 ligger godt synlig i den bratte bakken nederst i Lagesens gate, og henger 

naturlig sammen med miljøet med mindre trehus på Blyberghaugen.» 

 

Det vil være mulig å rive den øvrige bebyggelsen i Hammerbrogate 9 og bygge nytt på 

denne eiendommen. Vi ser det som viktig at ny bebyggelse underordner seg og tilpasser seg 

den eksisterende verneverdige bebyggelsen, spesielt i forhold til høyde og volum. Videre 

bør ny bebyggelse fortrinnsvis plasseres slik at den slutter opp om eksisterende 

hovedstruktur. 

 

Vi går sterkt imot riving av de to verneverdige bygningene på eiendommene: 

hjørnebygningen i mur i Hammerbrogate 9 og bolighuset i Lagesens gate 3.» 

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen har tatt kulturminnevernmyndighetens vurderinger til orientering. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 64, «Kvartalet 51 a» fra 26.01.78, se 

vedlegg 2. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til allmennyttig formål, 

veiformål og friområde. Veitraséen nord i gjeldende regulering er ikke lenger aktuell, og er 

ikke ført videre i gjeldende kommuneplan. 

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en detaljregulering. Hammerbrogate 9A og B AS er forslagstiller.  

 



Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: 317/330, 317/331 og 317/333. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til sentrumsformål og 

boligformål. Som nevnt ligger planområdet i et område som vil bli foreslått avsatt til 

hensynssone for kulturminner i den pågående revisjonen av kommeplanen. 

 

 

Juridiske forhold  
Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 

detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. 

Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 

søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 

kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 

føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 

av tiltak i området skal vurderes. 

 

Økonomiske forhold 
Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. 
 

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

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

 

Behov for informasjon og høringer 
Informasjon og medvirkning i planprosessen tenkes ivaretatt gjennom offentlig ettersyn. 

 

Alternative løsninger 

Alternativt til å gå for løsningen med å vedta planen under forutsetning av fasadebevaring av 

Hammerbrogate 9, er at man vedtar planen slik forslagsstiller har fremmet den. 

Konsekvensen av dette alternativet blir riving av all eksisterende bebyggelse i planområdet, 

med påfølgende oppføring av nye boligbygg. Dette vil være en irreversibel løsning, 

kulturminneverdiene tatt i betraktning. 

 

Et annet alternativ til vedtak er at planforslaget ikke kan få noen endelig avgjørelse før det 

er fattet vedtak i saken om hvilke områder av byen som skal settes av til hensynssoner for 

kulturminnevern. Dette er en del av arbeidet med revidering av kommuneplanen. Et slikt 

vedtak vil gi rom for grundige diskusjoner rundt hvor det skal være hensynssoner for 

kulturminner. Samtidig vil det gi en uavklart situasjon for forslagsstiller, hvilket er uheldig. 

 

Prinsipielle avklaringer 
Hovedkonflikten i denne saken ligger i interessemotsetningen mellom fortetting og 

kulturminnevern. Dette diskuteres under «Rådmannens vurderinger - Riving av verneverdig 

bebyggelse». 

 



Rådmannens vurdering 
 

Eksisterende grøntstruktur 

Økt antall boliger i planområdet kan resultere i en mulig økt bruk av grøntarealene på  

St. Hanshaugen. 

 

Rivning av verneverdig bebyggelse 

Hammerbrogate 9 ligger svært sentralt mot fossen og Nordre park. Den har en markant 

plassering på hjørnet av gaten som strekker seg i direkte forlengelse av Nordre Torv, et av 

de best bevarte opprinnelige bymiljøene som er igjen i Hønefoss. Den gamle meieri-

bygningen representerer en historisk epoke fra den gang man hadde meieri midt i byen. Den 

opprinnelige teglsteinsbygningen er nå malt, døren mot gata er fjernet og krysspostvinduene 

er skiftet ut. Dette er likevel endringer som lar seg gjøre om, og bygningen vil kunne føres 

tilbake til sitt opprinnelige uttrykk.  

 

Rådmannen mener at bygningen har en egenverdi i kraft av de funksjoner den historisk har 

hatt. Særpreget den tilfører miljøet som befinner seg i gata og rundt Nordre Torv vil 

forsvinne ved en eventuell riving. Dette særpreget lar seg ikke videreføre til et nytt bygg, 

selv om dette er tilpasset det omkringliggende miljøet i volum og materialevalg.  

 

Forslagsstiller viser til dokumentasjon som holder frem at det ikke er anbefalelsesverdig å 

isolere gamle teglsteinsbygninger fra innsiden. Dette gir fare for forvitring av teglsteinen. 

Likevel ser man at dette blir gjort med hell i mange lignende saker hvor industribygg i tegl 

er transformert til boliger. Her kan nevnes Solberg Spinneri i Nedre Eiker og Buskerud 

Papirfabrikk i Drammen.  

 

Rådmannen har vært i kontakt med Norsk Kulturminnefond som stiller seg positiv til søknad 

om økonomisk støtte til et prosjekt med en transformasjon til boliger og tilbakeføring til 

opprinnelig uttrykk i Hammerbrogate 9. Fondet har ytet lite støtte til prosjekter i vårt 

område, og de ønsker en god fordeling av sine midler over hele landet. Forslagsstiller er 

informert om muligheten til å søke økonomisk støtte fra fondet til et slikt 

tilbakeføringsprosjekt.  Rådmannen stiller seg positiv til et slikt alternativt prosjekt hvor 

man bevarer fasaden mot gateløpet. Forslagstiller har imidlertid uttrykt at dette alternativet 

ikke vil være aktuelt for ham, se vedlegg 8. 

  

Når det gjelder trehuset i Lagesens gate 3, mener rådmannen at det har en verdi i kraft av å 

være en del av en samlet trehusbebyggelse, selv om det ikke var en del av det opprinnelige 

arbeidermiljøet på Blyberghaugen. I en eventuell vektig av hva som er av størst 

kulturhistorisk verdi av Hammerbrogate 9 og Lagesens gate 3, vil rådmannen mene at 

førstnevnte har den største verdien på grunn av dens plassering på hjørnet, mot fossen, og i 

dirkete forlengelse av Nordre Torv.  

 

Et svært viktig forhold i saken er at planområdet ligger i et område som vil bli foreslått til 

hensynssone for kulturminner i den pågående revisjonen av kommuneplanen. Før det 

foreligger vedtak på en eventuell hensynssone her, vil det være forhastet å fatte vedtak om å 

gå videre med en plan som forutsetter riving. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 



Rådmannen mener at sentrumsnære boliger vil være med til å redusere bruk av bil i sentrum. 

Det vil kunne øke muligheten til mer gang- og sykkeltransport. 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

De planene som nå foreligger vil etter rådmannens vurdering endre landskapsbildet ved 

fossen betydelig, både på avstand i form av siluett-virkning, i tillegg til at bygningene, slik 

de nå er skissert, vil bryte sterkt med det omkringliggende miljøet også på nært hold.  

 

Påvirkning på handelsbyen Hønefoss 

Rådmannen mener at sentrumsnære boliger vil være positivt for handelsbyen Hønefoss. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen synes det har vært en vanskelig vurdering å komme frem til anbefalt vedtak i 

denne saken. Her er ønsket om fortetting kommet i konflikt med kulturminnevernet. Den 

eksisterende bygningsmassen i planområdet, og da spesielt Hammerbrogate 9, er av 

kulturminnevernmyndigheten vektet til å ha høy verneverdi, og rådmannen mener også at 

disse bygningene er av stor betydning for byens særpreg i kraft av de funksjonene de 

historisk har hatt. 

 

Generelt mener rådmannen det er viktig med utvikling. Det er derfor ønskelig å legge til 

rette for vekst og aktivitet. Samtidig er det viktig å ta vare på byens sjel også i 

utviklingsprosessen, slik at byen bevarer sin egenverdi og sitt særpreg. Med tanke på ønsket 

om at byen skal være attraktiv, er dette viktige momenter. 

 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen kommet til at det anbefales å gå videre med 

planforslaget, under en minimumsforutsetning om at fasaden av Hammerbrogate 9 blir 

bevart. Denne anbefalingen bygger på det faktum at fjerning av fasaden vil være 

irreversibelt, også om man senere vedtar å legge en hensynssone for kulturminnevern i dette 

området. Rådmannen mener derfor det er riktig å bevare inntil det er fattet politisk vedtak 

om hensynssoner. Risikoen ved det anbefalte vedtaket er imidlertid at utviklingsplanene 

stopper opp, da forslagsstiller har uttrykt at en løsning med fasadebevaring ikke vil være 

aktuell for ham å gå videre med, heller ikke har det vært aktuelt for ham å visualisere denne 

løsningen i form av skissetegninger. 

 

Et alternativt vedtak er at planforslaget ikke kan få noen endelig avgjørelse før det er fattet 

vedtak i saken om hvilke områder av byen som skal settes av til hensynssoner for 

kulturminnevern.  

 

 

 

 

 
Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Gjeldende plankart, 26.01.78 

3. Nordre Park – presentasjon av prosjektet, 20.01.14 

4. Materiale til oppstart, 19.05.14 

5. Forhåndsuttalelse fra Buskerud Fylkeskommune, 20.05.14 

6. Kortfattet historiske fakta-ark fra forslagsstiller, 17.09.14 



7. Kulturminner og kulturmiljø - fagrapport fra LINK Arkitektur, 26.09.14 

8. Informasjon og dokumentasjon fra forslagsstiller, 26.09.14 

 

 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 27.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ingrid Liseth 

 

 



Vedlegg til politisk oppstartssak om 395 Nordre park boligsameie 

 
 

Oversiktskart som viser plassering av planområdet i Hønefoss 
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HAMMERBROGATE9, GNR.317BNR.330OG331,OGLAGESENSGATE3, GNR.317BNR.
333,HØNEFOSS,RINGERIKEKOMMUNE
VURDERINGAVVERNEVERDI

Vi visertil henvendelsefra kommunen19.mai,der vi blir bedt om å foreta en vurdering
avverneverdiavHammerbrogate9 ogLagesensgate3, i forbindelsemedplanerom
utbygging.Deter ikkeforetatt befaringi sammenhengmeddette.

BESKRIVELSE

Hammerbrogate9 liggerpåNordsida,påhjørnetder Hammerbrogategårover i Lagesens
gate.Eiendommeninneholdereneldrehjørnegårdmot sør,et mellombyggi denøstre
delenaveiendommenoget nyereskolebyggi nord.Søndredeler en toetasjesbygningi
malt teglstein,medbrukkethjørne,mednyerevindueri opprinneligeåpninger.Taketer
tekt medflat sementstein.
Lagesensgate3 liggerpåoversidaavHammerbrogate9, oginneholderbolighusoguthus.
Bolighuseter en toetasjespanelt tømmerbygningi enkel sveitserstil.

HISTORIE

Hjørnebygningeni mur i Hammerbrogate9 ble bygdi 1880,etter at tidligerebebyggelsei
områdetbrant i 1878.Deleravmellombyggeter trolig fra sammetid. HønefossMeieri
bygdeher,oghaddesinvirksomheti dennegårdenframtil 1914.Detvarsåforskjellig
forretningsvirksomhether fram til 1936,daFrøhaug& Wathneshandelsskoleble startet
opp.Debygdeny skolebygningpådenøvredelenaveiendommeni 1979.Skolenble
nedlagti 1993.
Lagesensgate3 er bygdca.1900.

Ringerikekommune
Areal - ogbyplankontoret
Postboks123Sentrum
3502HØNEFOSS

Vårdato: 20.05.2014 Vårreferanse: 2014/2464-2 Vårsaksbehandler:
Deresdato: Deresreferanse: JørnJensen, tlf. 32808669

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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 VURDERING AV VERNEVERDI 
 
Nordre Torg og gatene rundt, blant annet Hammerbrogate, er et relativt enhetlig 
bygningsmiljø, fortsatt sterkt preget av brannene i 1854 og 1878, både i gatestruktur og 
bebyggelse. Hammerbrogate, som bare har bebyggelse på nordsida, inneholder i alt seks 
bygninger. Selv om de er noe ulike, framstår de som et samlet miljø, uten nyere bygninger 
eller andre større inngrep. I kommunens kulturminneregistrering har hjørnebygningen 
Nordre Torg 6, Hammerbrogate 1, 5 og 7 og Lagesens gate 3 fått høy verneverdi. 
Hammerbrogate 3 og 9 har fått middels verneverdi. Her har vi bare omtalt 
hovedbygningene. Vi vil oppgradere verneverdien til Hammerbrogate 9 til høy verneverdi, 
med større vekt på bygningens historie, som meieri og handelsskole. Dette er funksjoner 
som har hatt betydning for en stor del av befolkningen. Miljøverdien er også høy, 
bygningen har en viktig rolle der den definerer hjørnet av de to gatene. Sammenhengen 
med eldre bebyggelse på Nordre Torg og i Torggata og Strandgata har stor betydning. 
Hele gateløpet er i kulturminneregistreringen foreslått som et verneområde, sammen 
med bebyggelsen ved Nordre Torg.  
Lagesens gate 3 ligger godt synlig i den bratte bakken nederst i Lagesens gate, og henger 
naturlig sammen med miljøet med mindre trehus på Blyberghaugen.  
 
 
NY BEBYGGELSE 
 
Innenfor det planlagte utbyggingsområdet er det hjørnebygningen i Hammerbrogate 9 og 
bolighuset i Lagesens gate 3 som har høy verneverdi. Det vil være mulig å rive den øvrige 
bebyggelsen i Hammerbrogate 9 og bygge nytt på denne eiendommen. Vi ser det som 
viktig at ny bebyggelse underordner seg og tilpasser seg den eksisterende verneverdige 
bebyggelsen, spesielt i forhold til høyde og volum. Videre bør ny bebyggelse fortrinnsvis 
plasseres slik at den slutter opp om eksisterende hovedstruktur.   
I beskrivelsen fra Link arkitektur AS vises skisser av det planlagte boligprosjektet. Dette vil 
etter vår mening bryte sterkt med eksisterende bebyggelse i området, både i struktur, 
volum, høyde og stiluttrykk. Det vil i stor grad endre de byformmessige kvalitetene som 
spesielt bebyggelsen ved gatehjørnet har. 
  
Fylkeskommunen har noe tilskuddsmidler til ikke-freda bygninger, med søknadsfrist i 
februar. Dette kan være aktuelt til tilbakeføring av fasadene i hjørnebygningen i 
Hammerbrogate 9. 
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KONKLUSJON 
 
Vi går sterkt imot riving av de to verneverdige bygningene på eiendommene: 
hjørnebygningen i mur i Hammerbrogate 9 og bolighuset i Lagesens gate 3. Et nytt 
boligprosjekt må tilpasses eksisterende bebyggelse både i struktur, volum og høyde.  
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jørn Jensen  
kulturvernkonsulent  
 
     
 
  
 
 
 



















































Skråfotofra www.1881.no

LAGESENSGATE1-3 / HAMMERBROGATE9

UTREDNING– KULTURMINNEROGKULTURMILJØ

16.06.2014, rev. 26.09.2014



1 Innholdsfortegnelse
2 Bakgrunn.........................................................................................................................................3

3 Beskrivelseavområdet...................................................................................................................4

3.1 HønefossogNordsiden...........................................................................................................4

3.2 Områdeti dag..........................................................................................................................6

3.3 Hammerbrogate9...................................................................................................................8

3.4 Lagesensgate3 .....................................................................................................................15

4 Metode..........................................................................................................................................18

5 Begrepogdefinisjoner ..................................................................................................................19

5.1 Kulturminnerogkulturmiljø.................................................................................................. 19

5.2 Automatiskfredetekulturminner(Fornminner)................................................................... 19

5.3 Nyeretids kulturminner........................................................................................................19

5.4 SEFRAK...................................................................................................................................20

5.5 Vernetter Lovom kulturminnerogPlan- ogbygningsloven................................................20

6 Datagrunnlag................................................................................................................................. 21

7 Verdivurdering...............................................................................................................................24

7.1 Ringerikekommunesvurderingavkulturminnerogkulturmiljø..........................................24

7.2 Vurderingavinfluensområdet ..............................................................................................25

7.3 Vurderingogvektingavkulturminnerinnenforplanområdet..............................................27

7.3.1 Hammerbrogate9 .........................................................................................................27

7.3.2 Lagesensgate3 .............................................................................................................29

8 Konklusjon– kulturminnerogkulturmiljø / influensområde........................................................33

9 Kilder..............................................................................................................................................34

2



2 Bakgrunn
LINKArkitekturutarbeiderforslagtil reguleringsplanfor Hammerbrogate9a,gnr.317,bnr.330,331
og333.Daplanforslagetberørerregistrertekulturminner,er det stilt kravom utredningav
kulturminneverdieneinnenforplanområdet.

Foreløpigplanavgrensning:

Oppdragsnummer: A61298

Oppdragsnavn: Nordreparkboligsameie

Dato: 16.06.2014, rev.26.09.2014

Utarbeidetav: Siv.ark.CamillaMohr og
KunsthistorikerBruseRognlien
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3 Beskrivelseavområdet
3.1 HønefossogNordsiden
Hønefossharen langogviktighistoriesomindustristed.Alleredepå1300-tallet forekomdet
sesongpregetkverndrifther, ogmot sluttenav1500-tallet begyntedenetter hvert svært
omfattendesagbruksvirksomhetenvedfossenå utvikleseg.Mot midtenav1700-tallet
nåddesagbruksvirksomhetenen topp, ogi 1763-64 boddedet ca.450personervedfossen.I
denneperiodenvarHønefosset sværtviktig industrisamfunnpålinje medbergverkenepå
KongsbergogRøros.Demangesagbrukenevedfossenbegynteimidlertid alleredefør
århundretvarommeå flytte lengerut i vassdragetfor å redusereutgifter. Resultatetvarat
bare13 avde 23opprinneligesagbrukenevedfossenvar i drift rundt år 1800.

Til trossfor det minkendeomfangetavsagbruksvirksomhetgjennomandrehalvdelav1700-
tallet, fortsatte Hønefosså vokse.Detteskyldteshovedsakelignyevirksomhetersom
mølleindustri,spikerhammer,teglverkogsagbladproduksjon,somgamangenye
arbeidsplasserogenøkendebosetningvedfossen.Etter1800stagnerteveksten.

Utoverførstehalvdelav1800-tallet forsvantdet mesteavsagbruksvirksomhetenvedfossen,
ogHønefosstok opp konkurransenmedDrammenom viktighandelmedbøndenei
opplandet,og fikk gradvisen viktigererolle somsentrummedservicefunksjonerfor bygdene
påRingerike.Dettehangtett sammenmedat Håndverksloveni 1839ogHandelsloveni 1842
opphevetlaugenesogDrammenskjøpmennenesmonopolstilling.Detvar i tilleggen generell
optimismei landetknyttet til denstadigsterkerevalutaen,ny teknologioget tydelig
nasjonaltfokuspånæringslivogbyenessentralerolle i det. I tråd meddissestrømningene
fikk Hønefosskjøpstadsrettvedkongeligresolusjon22.mars1852.

I kjølevannetavat Hønefossfikk innvilgetstatussomkjøpstaduttalte formannskapeti
januar1853at det varviktigfor KjøpstædetHønefosat det påkommunensregningskulle
opprettesen fri handelsplasseller et torv der distriktetsinnbyggerekunnekjøpeogselge
varer.Detble bestemtat torget skulleliggepåNordsidenavelva.Deretterble det søktom
økonomiskstøtte fra statenslikat grunnervervogetableringkunnegjennomføres,men
statenvillebarebidramedhalvpartenavkostnadeneogtorgetableringenstoppetopp.Den
23.mai1854komimidlertid denførstestorebybrannen.Denstartet midt i dentetteste
trebebyggelsenpåNordsidenog i løpetav3-4 timer brant 19-20bygningerned.Omtrenten
månedsenerevarreguleringskommisjonenpåbranntomta ogstakkut torgplass.Detble i
tilleggforeslåttå leggeen gatemellomtorget ogRiddergården,en mellomtorget ogbroen
over til Hammerbroøya,samten gatemellombroenvedHammerbroøyaogopp mot
Blyberghaugen.Deto sistnevnteheter i dagHammerbrogateogLagesensgate.I følgeplanen
skullegatenevære20alenbredefor å unngåbrannsmitte.
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Utsnitt avN.S.Krumsitt kart overHønefossfra 1888.Man kantydeligsedennyebreddenfra Bergsin
rutenettsplanfra 1855-56.

I utsnittet fra Krumsitt kart datert 1899servi meravrutenettet.RutenettetpåBlyberghaugener i liten grad
lesbarti dagenseiendomsstrukturog bebyggelse.VisertydelighvordanrutenettetsogLagesengatesretning
sammefaller.
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Bildeter tatt fra Hammerbroøyaogvestover mot NordreTorv,ogviserbebyggelsenpå beggesiderav
Hammerbrogate.Veiensbreddevar 20alen(12meter)for å unngåennybrannsliksomi 1854.Bildeter tatt før
branneni 1878.(Foto:ukjent)

3.2 Områdeti dag
I dager begrepeneNordsidenogSørsidengodt sementerti dagligtalentil beboernei
Hønefoss.HovedkoblingenmellombydelenegårviaHønefossbru (ferdig1952)og treffer
rett påNordretorg. I bebyggelsenrundt torget er det i dagnærings- ogservicevirksomhet
somvariererfra serveringsstedertil sparebankogeiendomsmegling.LangsHammerbrogates
nordsideliggerdet flere gamletrehus.Noenbenyttestil kontorerandresomboliger.Deter
ingenutadrettet virksomheti gaten.
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Trehusbebyggelseni Hammerbrogatesett fra NordreTorgog mot vest.

På sørsidenavHammerbrogateliggersomnevntNordrePark.Parkanleggeter opparbeidet
medgangveierogbenker.Enkelteavde gamlegrunnmurenefra dengamlebebyggelsenved
elvafungereri dagsomterrasseringi parken.

FrakryssetognordoverlangsLagesensgatekommermaninn i et områdestort sett bebygd
medsmåhus.Noelengernord, i Ankersgate,liggerdet arealkrevendenæringsvirksomhet;
Felleskjøpet,HønefossBowlingsenterm.m.
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3.3 Hammerbrogate9
PåNordsidenutviklet bebyggelsensegi forlengelseav torget og i tråd medde planlagte
gateneogunderoffiserHansBergsrutenettsplanforøvrig.I endenavgata,i kryssetmot
Lagesensgate,lå det en toetasjersbygårdi tre somble kalt Skaugsalenogble brukt som
danselokale.(Byggetvarendel avgårdentil børsemakerGuldbrandSkaug.)

Utsiktfra St.Hanshaugenmot Hammerbroøya,ØyaogSørsiden.Nedersttil venstreseesSkaugsalen.Bildeter
tatt før branneni 1878.(Foto:AxelLindahl,Gøteborg)

Den12.august1878brøt det igjenut brannpåNordsiden.Dennegangenvardet 19gårder
sombrant ned- Skaugsalenvarenavdem.Detble etter hvert oppført ny to etasjes
bebyggelsei tilknytningtil torget, mendet ble bestemtat områdetsørfor Hammerbrogate
skulleforbli ubebygdoghellerbenyttessompark.Nordrepark,somlengeble omtalt som
Branntomta,ble dermedetablert sombyensførsteparkanlegg.

Tomtader Skaugsalenhaddeliggetble solgttil det nyetablerteHønefossmeieri (ogsåkalt
RingerikesMeieribolag),somstartet driften i et nyoppførtmurbyggi 1880.Meieriet varet av
mangebymeieriersomble opprettet i Norgei sistehalvdelav1800-tallet. Tidligerehadde
produksjonenavmeieriprodukterstort sett foregåttpågårderogsetre,mendet ble etter
hvert mer fordelaktigmedbymeieriermedhensyntil transportavmelktil konsum.Det
førstebymeierietble opprettet i Skieni 1863, ogi 1900var det ca.780meierieri landet.

Meierivirksomheteni Hønefossgikkgodt,ogi 1883utvidet manet ishus.I 1893utvidet
meieriet tomta ogbyggetostebu,stall,grisehusogvognskur.Ytterligereutvidelserskjedde
1908danytt ogbedreishusble bygget.Ny,høyogrundt pipeble oppført rundt 1910.I 1913
besluttetmeierietå kjøpeny ogstørretomt nedersti Veienmarka.Nybyggetsto ferdigder i
1914.
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Fullmeieridrift rundt 1900(Foto:CongressLibrary)

Etterat meieriethaddeflyttet, ble bebyggelseni Hammerbrogatebenyttet til uliketyper
forretningsvirksomhet.I 1920-åreneflyttet NorskElektriskApparatfabrikkASinn i lokalene.I
1936ble det igjentid for ny bruk i degamlemeierilokalene,daFrøhaugogWathnes
handelsskoleflyttet inn.Skolenbenyttet deeksisterendelokaleneogutvidet medytterligere
en fløy i 1979.Skolenble avvikleti 1993i forbindelsemedreform 1994.Etterdette har
byggeneblitt brukt til ulik aktivitet; kulturaktivitet,kulturskoleogungdomsklubb.I dagstår
bygningene tomme.

9



Fasademot sør

Fasademot sørvest
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Fasademot nord

Mellombyggmot vest
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Interiøri 1. etasje

Interiøri 1. etasje
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Interiøri 2. etasje

Trappmellom1. og2. etasje Vindusdetalj
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PlantegningHammerbrogate9
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3.4 Lagesensgate3
Bolighusoguthusi Lagesensgate3 bleoppført i 1899-1900avOlafAndreassen.Bolighusetble
oppført somet toetasjeslaftet tømmerhusmedlaftekasseav5-tomstømmer, opprinneliguten
kledning. Vedfolketellingeni 1910boddedet 11personeri husetsompådet tidspunktetvareid av
AlfredAndersen.Eiendommenble fra oppføringeni 1899ogfram mot 1920avhendeten rekke
ganger,og3. juni 1920bledenoverdratt fra ErikKarlsentil tømrermester P.H.Thingelstadsom
restaurertehuseti sveitserstil.Thingelstadmedfamilieboddei førsteetasje,i 2. etasjevardet to
leiligheterfor Thingelstadstømrersvenner.Detgamleuthusetinneholdvedskjul,grisehusogutedoer
for boligen,oghagenble brukt somgrisebinge.

Marthe Thingelstad,enkenetter byggmesterThingelstad,solgteeiendommentil KåreWiig i 1947.
Hanominnredethusetogbruktedet someneboligfor sinfamilie.I 1955revhandet gamleuthuset
dadet var i dårligforfatningoguhensiktsmessig.I 1956førte hanopp nytt uthuspåsammested.

FamilienWiigbrukte Lagesensgate3 someneboligtil det ble solgttil «Handelsskolen»i 1984.Det
ble daominnredetognyevinduersatt inn,og rister for ventilasjonsaggregatble innfelt i gavlveggpå
loft. Detbleogsålagt inn vannogavløpi boligen.Huseter ikkeisolert.

Etterå hahuset skolensadministrasjoni noenår, blebygningenbyggetom igjeni 1994,ogdet er nå
2 leiligheteri der.

Hovedhus(1899-1900)og uthus(1956)sett fra nordøst
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Fasademot vest

Fasademot nordvest
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Fasademot vest
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4 Metode
Utredningentar utgangspunkti Riksantikvarenskriterier for verdisettingogvektingavkulturminner,
jfr. Håndbokfor lokalregistreringISBN978-82-75-74068-5.

Forå kunneprioritere kulturminnenesverdier det nødvendigikkebareå kunneidentifisereverdiene
vi knytter til dem,vi måogsåkunnevurderebetydningenavdisseverdiene– hvormyeveierde?
Vektingenavdemer her lagtopp til å skjevedbrukavnoenkonkretekriterier. Deflesteavdisse
kriterienevil kunnebrukesbådepånasjonalt,regionaltog lokaltnivå.Denavsluttendevektingen
innebærerenvurderingbådeavom kulturminnetoppfyllernoenavkriterieneog,om dette er
tilfelle, påhvilketnivå.

Kriterieneinngåri ensystematiskframgangsmåtefor arbeidetmedverdisettingogverdivektingog
skalsikreenmestmuligomforent begrepsbruk.Framgangsmåtenskalgjørearbeidetenklere,ogdet
skalgi innsyni oggjøredet muligå etterprøvevurderingersomgjøresunderveisogkonklusjonersom
trekkestil slutt.
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5 Begrepogdefinisjoner
5.1 Kulturminnerogkulturmiljø
Kulturminnerogkulturmiljøer definert i lov om kulturminnerav9. juni 1978,§ 2:

Med kulturminnermenesallesporetter menneskeligvirksomheti vårt fysiskemiljø,herunder
lokaliteterdet knytter seghistoriskehendelser,tro eller tradisjontil.

Med kulturmiljøermenesområderhvorkulturminnerinngårsomdel avenstørrehelheteller
sammenheng.

Regleneom kulturminnerogkulturmiljøergjeldersålangt de passerogsåfor botaniske,zoologiske
eller geologiskeforekomstersomdet knytter segkulturhistoriskeverdiertil.

5.2 Automatiskfredetekulturminner(Fornminner)
Allesynligeog ikkesynligekulturminnerfra før reformasjonen(inntil år 1537)er automatiskfredet
etter Kulturminneloven.Dersomen utbyggingkommeri konflikt medet fredet kulturminne,må
planeneleggesom eller det måsøkesom dispensasjonfra loven("frigiving").Dersomdispensasjon
blir aktuelt,mådet foretasen fagliggranskingav kulturminnet (utgravingeller annet).

5.3 Nyeretidskulturminner
Nyeretids kulturminneer definert somkulturminnesomer fra etter reformasjonen(1537).Stående
byggmedopprinnelsefra perioden1537-1649er automatiskfredet etter Kulturminnelova.
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5.4 SEFRAK
SEFRAK(SEkretariatetForRegistreringAvfasteKulturminnei Norge)er et landsdekkenderegister
overeldrebygningerogandrekulturminner.Registreringable gjennomførtsomfeltarbeidi perioden
1975-1995.I Finnmarkble bygningeroppført før 1945registrerte,mensdet for restenavlandetble
registrertbygningerfra før 1900.Bygningeneble kartfestet,oppmåltog fotografert.

5.5 Vernetter Lovom kulturminnerogPlan- ogbygningsloven
Formeltvernavkulturminnerkanfastsettesetter Lovom kulturminner (Kulturminneloven) eller
Plan- ogbygningsloven:

• Kulturminnerfra før 1537ogståendebyggverkfra perioden1537-1649er automatiskfredet
etter kulturminnelovens§ 4.

• Kulturmiljøkanfredesetter Kulturminnelovens§ 20.
• Nyeretids kulturminnerkanfredesvedvedtaketter Kulturminneloven§§ 15,22og22a.
• Kulturminnerkanvernesetter Plan- ogbygningslovengjennomreguleringtil hensynssone–

bevaringavkulturmiljø i kommuneplan(§§11-8cog11-9 pkt. 7),ogreguleringsplan(§12-5
pkt. 5, 12-6 og12-7 pkt. 6,

Kulturhistoriskeller arkitektoniskverdifullekulturminnerogkulturmiljøersomkanvernesetter disse
lovene.Vedvurderingavverneverdierkandet i tilleggleggesvekt påviktigenaturverdierknyttet til
kulturminnene.
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6 Datagrunnlag
Utredningentar utgangspunkti følgendekulturminneregistreringer:

• SEFRAK
• Askeladden– Riksantikvarenskulturminnebase

Utsnitt avkart påAskeladden.

Deter ikkeregistrertfør-reformatoriskekulturminner(automatiskfredet) i området.Potensialefor
funn avautomatiskfredetekulturminnerer ikkevurdert i utredningen.Mulighetenfor å finne hittil
ukjenteautomatiskfredetekulturminnerrepresentereren usikkerhetvedplanleggingenavtiltaket.
Undersøkelseravområderi forhold til nyefunn er forhold sometter kulturminnelovens§ 9 pliktes
utredet påreguleringsplannivå.Behovfor arkeologiskregistreringvurderesnormalt av
fylkeskommuneni varslingsperioden.

Planområdetinngår i «planID64-51a – Kvartal51a»,stadfestet13.03.1978.Områdeter regulert til
senterområde,ogdet er ikke regulertbevaringavkulturminnerinnenforområdet.

Deter registrert flere kulturminnerfra nyeretid innenforogi nærtilknytningtil planområdeti
SEFRAKogAskeladden. Følgendekulturminnerliggerinnenforeller tilstøter planområdet:
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317/330– Skole,Hammerbrogate9, Nordsiden
ObjektID100150
SEFRAKID06052425
Bygningsnr.159161218
Bygningstype:Annetkulturhus
Annenbeskrivelse:Sydfløyenbyggetsommeieri.
Byggeti 1880.Bygdom i 1914og1983.Skolebygdtil i
1979. Mellomfløyvarelektriskfabrikk1914-1935og
bygdom i 1979.BygningenhusetFrøhaugogWathnes
videregåendeskole(kalt Handelsskolen).Demeget
godt vedlikeholdtelokaleneer nåikkei bruk (1994).
317/325– Bolighus,Hammerbrogate7, Nordsiden
(Karistua)
ObjektID127031
SEFRAKID06052448
Bygningsnr.159393801
Bygningstype:Annenlandbruksbygning
Annenbeskrivelse:Vognmannsbolig.Byggetpå1800-
tallet. Dørogvinduskiftet ogalkoveendret til badi
perioden1975-2000.

317/325– Bolighus,Hammerbrogate5, Nordsiden
ObjektID124700
SEFRAKID06052447
Bygningsnr.159181251
Bygningstype:Tomannsbolig,horisontaldelt
Annenbeskrivelse:Byggeår1872.

317/324- Bolighus,Hammerbrogate3, Nordsiden
ObjektID295916
SEFRAKID06052454
Bygningsnr.159181243
Bygningstype:
Annenbeskrivelse:Taker løftet mot Sog NV.
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317/323- Bolighus,Hammerbrogate1, Nordsiden
ObjektID262614
SEFRAKID06052450
Bygningsnr.159181235
Bygningstype
Annenbeskrivelse:Harvært kommunehus,siden
ingeniørkontormedhybleri 2. etasje.Uvisstom
opprinnelsen.Byggeti 1857.Skiftettak i 1984.
Sveitserdetaljerer erstattet avkopier.I 2. etasjeer det
en dekorertsalmed3 eldreovner.
317/316- Forretningsgård,Torvgata6, Nordsiden
ObjektID127028
SEFRAKID06052446
Bygningsnr.:20364793
Bygningstype:Forretningsgård
Annenbeskrivelse:Dørmot vester murt igjen.

317/333– Bolighus,Lagesensgate3, Nordsiden
Ikkekartfestet i Askeladden.
ObjektID– Ikkeoppgitt i Askeladden
SEFRAKID0605 2423
Bygningsnr.– Ikkeoppgitt i Askeladden
Bygningstype:Enebolig
Annenbeskrivelse:Byggetom innvendigi 1980til
skoleadministrasjonogtilbakeført til leiligheteri 1994.

317/332– Bolighus,Lagesensgate2, Nordsiden
ObjektID186233
SEFRAKID06052427
Bygningsnr.159161188
Bygningstype:Andresmåhusmed3 boligereller flere
Annenbeskrivelse:Antageligbyggeti perioden1825-
1850.Tilbyggfra sluttenav1940-årene.Vinduogdør i
svalgangnyligskiftet (1994).
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7 Verdivurdering
7.1 Ringerikekommunesvurderingavkulturminnerogkulturmiljø
Kulturminnenesomer registrert i SEFRAK-registereter vurdert avrådgiveri bygningsvernJoSellægi
2000-01.Kulturminneneer foreslåttplasserti 4 vernekategorier.Formeltvernavkulturminnene
skjerførstvedreguleringtil hensynssoneetter plan- ogbygningsloven,eller vedfredningetter
kulturminneloven.

Utdragfra kulturminnevurderingenfra 2000-01

Garasjei Lagesensgate3 er registrertsomkulturminne
i tabellenover.Det låopprinneliget uthuspåsamme
sted,mendet ble revetogerstattet avgarasjei 1956.
Eksisterendebyggbørderfor tasut avtabellen.

ForHammerbrogate9 skoleogskurer det understil
oppført «mykfunkis/ etterkrigsfunkis».Detteer ikke
korrekt.Meieriet bleoppført i 1880oger mestpreget
avdenneperioden,til trossfor senereombygginger.I
følgeregistreringenble skuretble oppført i perioden
1975-2000,oger derfor hellerikkepregetav
«etterkrigsfunkis».

Ringerikekommunearbeidernåmedenegenutreding
for nyeretids kulturminnerknyttet til revisjonav
kommuneplanen.I utredningenblir det foreslått
avgrensningavkulturmiljøsomskalsikresmed
hensynssonerogretningslinjeri kommuneplanen.

Planområdetliggerinnenforett avde foreløpig
foreslåtteområdene,sekartutsnitt til høyre.
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Område4 - Nordsia/Blyberghaugen

«Hoveddelenav bygningenei områdeter oppført i perioden1800-1899.Deter ogsånoenhussomer
oppført i sistehalvdelav1900-tallet. I områdeter det fleregårderi sveitserstil,samt noemyk-funkis-
og funksjonalisme(funkis)-stil.

NordreTorvmedtilliggendebygningsmasse,somstrekkersegopptil Blyberghaugen,fortelleren
viktig delav Hønefosssinhistorie.NordreTorvvar det opprinneligebytorveti Hønefoss.Torvethar
godt bevartehistoriskebygningeroger et veldefinertuterom.SlikNordreTorv,medbebyggelselangs
gater somsluttersegtil torvet, representererett av to områderi Hønefossderdet er størsttetthet av
bygningeroppførtmedinnslagavsveitserstil.NordreTorver regulerttil områdeav antikvarisk
kulturellverdi.ParkområdetNordreParknedmot fossenog munningavdenne,bleanlagtetter at
densistebybrannenhaddeherjetdenopprinneligetrehusbebyggelsenpå stedet.I parkenfinneren
fortsatt resteravmurentil Brennerigården,somblereveti 1934.

Deleravdeni dageksisterendeBlyberghaugenblenavngittetter PeterBlyberg,mølleeier.Området
bleopprinneligbebygdogbeboddav sagbruksarbeideresomslosegnedi byendaarbeidsplasserble
opprettet i sambandmedveldrevnesagbruk.I detteområdetvarbyenseldste,uregulertebebyggelse
etablertpå sluttenav 1700-tallet. Denvanligebebyggelsenvarsmå,lavetømmerhus.I 1865skaldet
havært rundt 25husi området.I dager det ikkemyeigjenav småhusbebyggelsenpåBlyberghaugen,
mensomdet nevnesi «Husog historiei Hønefoss»s.165-166avSverreDrange,omdet lille
arbeidersamfunnet,somrepresentererenannensideav Hønefossenndet bevartevelstående
bebygdemiljø,er dette verdtå minnes,og ivaretadet somgjenståravminnerfra dennetiden.»

7.2 Vurderingavinfluensområdet
Planområdetliggeri endenavensammenhengendegatestrukturi krysningspunktetmellom
HammerbrogatenogLagesensgate.

Hammerbrogateer pregetavgammeltrehusbebyggelse(oppførtetter storbranneni 1878)påden
enesidenogparkenogHønefossenpåandresiden.
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I førstedel avLagesensgatenvardet tidligereflere kolonialforretninger,mendisseer allenedlagt.På
hjørnetmellomLagesensgateogHammerbrogatelåbymeieriet.

Influensområdetmedregistrertekulturminner

Vimenerat det førstogfremster kulturminnenelangsHammerbrogateogdenærmeste
kulturminnenei Lagesensgatesomblir direktevisueltberørt avplanområdet.Planområdeter ikke
synligfra torget ogdenøversteskolebygningenfungereri dagsomenvisuellsperremellomøvreog
nedredel avLagesensgate,ogLagesensgate3 opplevesderfor mer somen del avboligområdetenn
somen delavmiljøet langsHammerbrogate. Deter i dagheller ingensammenhengmellom
funksjoneni bygningenelangsLagesensgate.Influensområdeter derfor avgrensetsomvistpå
kartutsnittet over.
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7.3 Vurderingogvektingavkulturminnerinnenforplanområdet

7.3.1 Hammerbrogate9

Bygningener opprinneligoppført somet tidstypiskmeierimeden2-etasjesbygningmot
Hammerbrogateogen laverefløy mot naboeiendommeni vest.Detvaret avmangemeieriersom
ble byggeti sistehalvdelav1800-tallet.

I 1900vardet ca.780meierieri Norge.PåKulturminnesøker det registrertspesieltmange
kulturminneri Opplandfylkeskommunen,ogi Buskerudhar Byarkiveti Drammendokumentert
meierihistorientil bl.a.Drammenmeieri.Det foreliggerderfor myekunnskapom meierivirksomheten
i landsdelen.

Anleggetfremståri dagsommindre lesbartogautentisk,daden langeindustripipener fjernet,
krysspostvindueneer skiftet ut mednyerevinduermedbareet felt øverst,teglveggenehar fått malt
overflate,taket er skiftet ogdet er satt inn takvinduoget størretakoppløftmot nord. I tillegger
trappenogdørapåhjørnetavbygget,somopprinneligledet inn til meieriets utsalgslokale,er fjernet,
ogbygningsmassenmot norder fjernet ogerstattet aven nyerefløy.

Fasadeuttrykketharendretsegfra tidligereå væreet godt detaljert oghøyreistbyggtil i dagå være
mer pregetavmurbygningmedstorehull i flaten. I mellombyggeter det vanskeligå sesporetter
historiskedetaljer,ogdet antasat det førstog fremster bakveggenmot naboi østogdelerav
fasadenmot vestsomer bevartavdendelen.I interiøret er det ikkesynligesporetter
meierivirksomheten,ogdet kanseut somom trappenmellom1. og2. etasjeer enestesporetter
opprinneliginteriør.Deter vanskeligå leseavinteriør ogeksteriør at dette harværtHønefossMeieri.
Dettegir byggetlavkunnskapsverdiknyttet til meierivirksomheten. Anleggeter mer pregetav
periodendadet varFrøhaugogWathneshandelsskole.Deflesteendringeneavbådeinteriørog
eksteriørogfløyeni nord,er utført i denneperioden(1936-93).

Anleggeter i forholdsvisgodstandmeden generellrominndelingoggodedagslysforholdsomgjør
det brukbarttil mangeformål. Mot Hammerbrogateer det en typiskmurbygningmedtidstypiske
detaljerrundt vinduogvedgesimsogmedmiddelsaldersverdi.Øvrigbebyggelseer tidstypiskfor en
senereperiode,menhar lavaldersverdi.
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VERDISETTING

• Kunnskapsverdier:Kunsomtypisk murbygning,ikke sommeieri
• Opplevelsesverdier:Somen del av gateløpet
• Bruksverdier:Godtilstand oggodedagslysforhold,men begrensetbruk i forhold til romløsninger.
• Alder,tidsdybdeogkontinuitet: Litenaldersverdi.Tidsdybdei forhold til variert bruk.
• Autentisitetogopprinnelighet:Autentiskveggog form. Interiør ogvindu er endret.
• Mangfold ogvariasjon:Nei, typisk murbygningfra perioden.
• Sammenhengoghelhet:Tidligerei miljø med flere kolonialbutikker i Lagesensgate.Nånærtorg og

butikker.
• Dynamikkogendring:Forholdsvistypisk endringav funksjonogtilbygg.
• Bruddogkontrast:Nei
• Lesbarhetogtydelighet:Vanskeligå lesehvilken funksjonbygningenhar hatt.
• Egnethet:Begrenseti forhold til funksjonogkrav til standard.
• Anvendbarhet:Begrenseti forhold til funksjonogkrav til standard.
• Sårbarhetogtålegrenser:Tålerbygningsvolumi tilsvarendeskalai nærområdet.
• Interaksjonnatur-kultur: VedparkenogHønefossen.
• Opprinneligsjeldent,sjeldentvedtilfeldig eller planmessigutvalg:Ikkesjelden.
• Representativtfor noesomer vanlignåellernoesomvarvanligfør: Somrepresentantfor meieri fra

slutten av1800-tallet.

VEKTING

• Kulturminnetrepresentererfasermedsærligbetydningfor historien/utviklingen: Førstedel av
meierihistorieni Hønefoss-distriktet, men sporetter meieri-driften er begrenset.

• Kulturminneter knyttet til virksomhetermedsærligbetydningfor historien: Foredlingogdistribusjon
avmeieriprodukter.

• Kulturminneter knyttet til hendelserellerbegivenhetermedsærligbetydningfor historien: Nei
• Kulturminneter knyttet til personermedsærligbetydningfor historien: Nei
• Kulturminneter avsærligbetydningfor eneller flere etniskegrupper(densamiskeurbefolkningen,

nasjonaleminoriteter eller andreetniskegrupper): Nei
• Kulturminnetharsærligarkitektoniskogarkitekturhistoriskverdi: Endretuttrykk. Må tilbakeføresfor

å få arkitektoniskverdi.
• Kulturminnethar særligbetydningsomkildetil historiender det finnesfå eller ingenskriftligkilder:

Andregodekilder i Drammensregionendokumentert påByarkiveti Drammen.
• Kulturminnethar særligbetydningsomressursfor lokalutviklingogverdiskaping: Begrenset

betydning.
• Kulturminnetsalderogtype utløserjuridiskevirkemidlerpå nasjonaltplan,sekulturminneloven: Nei
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7.3.2 Lagesensgate3

Postkortmedbildetatt rett etter 1900og poststemplet1912.Lagesensgate3 er enmørk2-etasjes
bygningmidt i bildet.http://www.ringeriksavisa.no/lokalhistorie2/1691-gamle-blyberghaugen

Boligener mestpregetavperiodenesom bolighus.Dener tidstypiskfor perioden,bådei forhold til
proporsjoner,fasadeuttrykkogrominndeling.

Bygningenoppfattessomforholdsvisautentisktil trossfor nyeretak (røstetlett luftet sperretak)med
sementtakstein,nyerekledningmedtidsriktigpanel,utskiftningavallevinduene,listverkog
inngangsparti.Byggetkanhahatt sperrehodermedsveitserstilsdetaljer,mendet er ingenslike
detaljerpåbygningeni dag.

Boligener godt vedlikeholdtogharderfor bruksverdimeddagensfunksjon,mendener uisolertog
tilfredsstillerikkefullt ut dagenskravtil standard.

Bygningenliggerinnenforområde 4 – Nordsia/ Blyberghaugensomi kommunensutkasttil utredning
avnyeretids kulturminner,foreslåsvernetsomkulturmiljøvedrevisjonavkommuneplanen.
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Forslagtil vernavkulturmiljøbegrunnesmedat Blyberghaugenvarbyenseldste,uregulerte
bebyggelseetablert påsluttenav1700-tallet somboligområdefor sagbruksarbeideresomsloseg
nedi byendaarbeidsplasserbleopprettet i sambandmedveldrevnesagbruk.Denvanlige
bebyggelsenvarsmå,lavetømmerhus.I 1865skaldet havært rundt 25husi området, meni dager
det lite igjenavdennebebyggelsensomrepresentererenannensideavHønefossenndet bevarte
velståendebebygdemiljø.

Lagesensgate3 bleoppført i 1899-1900somen to-etasjestømmerhusfor OlafAndreassen, ogble i
1920omfattenderestaurerti sveitserstilavtømrermesterThingelstad.Illustrasjonenunderviser
utsnitt avkart fra www.1888.nolagtoppåflyfoto meddagenssituasjon.Lagesensgate3 var ikke
bebyggeti 1888,og illustrasjonenvisertydeligat desmåskalaarbeiderboligeneliggernord for denne
eiendommen.Detvurderesderfor at Lagesensgate3 ikkeendel avkulturmiljøetmed
arbeiderboligerknyttet til sagbruket.

Kart fra www.1880.noog ortofoto somviserdagenssituasjon.
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VERDISETTING

• Kunnskapsverdier:Somtypisk bolighusfra rundt 1900.
• Opplevelsesverdier:Somen del av miljøet i Lagesensgatemed markantplassering.
• Bruksverdier:Uisolert og ikke tilpassetdagensbehovogkrav til standard, men for øvriggodtilstand.
• Alder,tidsdybdeogkontinuitet: Litenaldersverdiog tidsdybde.
• Autentisitetogopprinnelighet:Endretfasademen forholdsvistro mot opprinneligform oguttrykk.
• Mangfoldogvariasjon:Typiskbolighusi tre fra perioden.
• Sammenhengoghelhet:Delav trehusbebyggelsenlangsLagesensgate,men ikke del av det eldste

arbeidermiljøetvedBlyberghaugen.
• Dynamikkogendring:Endrettil dagenskrav.
• Bruddogkontrast:Plasseringavbolig utgjør en kontrast i gateløpet.
• Lesbarhetogtydelighet:Tunogbygningerhar godt lesbari forhold til funksjonogperiodede ble

oppført.
• Egnethet:Godtegnettil dagensfunksjon, men oppfyller ikke dagenskrav til standard,bl.a. uisolert.
• Anvendbarhet:Godanvendbarhet.
• Sårbarhetogtålegrenser:Den markantebeliggenhetengjørat den tåler endringi nærområdet.
• Interaksjonnatur-kultur: Hage
• Opprinneligsjeldent,sjeldentvedtilfeldig eller planmessigutvalg:Nei
• Representativtfor noesomer vanlignåellernoesomvarvanligfør: Ja

VEKTING

• Kulturminnetrepresentererfasermedsærligbetydningfor historien/utviklingen:Nei.
• Kulturminneter knyttet til virksomhetermedsærligbetydningfor historien:Nei
• Kulturminneter knyttet til hendelserellerbegivenhetermedsærligbetydningfor historien: Nei
• Kulturminneter knyttet til personermedsærligbetydningfor historien:Nei
• Kulturminneter avsærligbetydningfor eneller flere etniskegrupper(densamiskeurbefolkningen,

nasjonaleminoriteter eller andreetniskegrupper):Nei
• Kulturminnethar særligarkitektoniskogarkitekturhistoriskverdi:Nei,men til delslandemerkei

gaten.
• Kulturminnethar særligbetydningsomkildetil historiemedfå eller ingenskriftligkilder:Nei
• Kulturminnetharsærligbetydningsomressursfor lokalutviklingogverdiskaping:Nei
• Kulturminnetsalderogtype utløserjuridiskevirkemidlerpå nasjonaltplan,sekulturminneloven:Nei
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Oppsummeringverdisettingogvekting:

Verneverdientil Hammerbrogate9 økerpågrunnavdensammenhengenogdet kulturmiljøet
bygningener enviktigdel av.
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8 Konklusjon– kulturminnerogkulturmiljø/ influensområde

Hammerbrogate Lagesensgate

Hammerbrogate

Lagesensgate

Hammerbrogate9: Etter flere ombygningerer verdientil meieribygningenmot Hammerbrogate9
somenkeltminneredusert,mendener viktigsomendel avkulturmiljøet i gaten.Deter først og
fremstvolum, høydeogformat sombør tasvarepåsomendel avfasaderekkenmot
Hammerbrogate, ogdet bør tashensyntil miljøet i forhold til gesimshøydeogtakvinkelmot sørog
valgavfasademateriale.

Lagesensgate3: Eiendommenvar trolig ikkebebyggetpå1700-tallet, ogeksisterendebolighusble
oppført i 1899-1900somet to-etasjestømmerhusfor OlafAndreassen. Dagensbygningervurderes
derfor ikkeå væreen del avkulturmiljø4 – Nordsia/ Blyberghaugen, dadette miljøetsverdi i
hovedsaker knyttet til at dette varbyenseldste,uregulertebebyggelseetablertpåsluttenav1700-
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tallet somboligområdefor sagbruksarbeidere. Lagesensgate3 er oppført senere, ogbygningener
ikkeknyttet til det småskalatrehusmiljøet.

Somenkeltminnevurderesderfor boligeni Lagesensgate3 i hovedsakå haverdisomtypisk
representantfor boligeroppført i tre vedårhundreskiftet.

Lagesensgateer enbratt gatemedstor høydeforskjell.Nr.3 liggerlavereennarbeiderboligenei
kulturmiljø4 – Nordsia/ Blyberghaugen. Arbeidermiljøetvil derfor ikkeværesåsårbarti forhold til
økt høydei nederstedelenavgaten.

9 Kilder
• Ropeid,Andreas,Hønefossbind 1: Sagbrukogsagarbeidere1600-1800.1.
• Ropeid,Andreas,Hønefossbind 2: Handverkogindustri1800-1900
• Ropeid,Andreas,Hønefossbind3: Kirke,skole,sentrumogservice1800-1963.
• Digitalarkivet:Folketellingfor Hønefoss1865
• Stokkeland,Kolbjørn:RingerikesMeieri 100år
• Drange,Sverre:Husoghistoriei Hønefoss
• Sellæg,Jo:Husi Hønefoss– byutvikling,byggeskikkogkulturminner.2007.
• KolbjørnStokkeland,PeterLindstad,TorbjørnSlåtto.1979.«RingerikesMeieri 100 år».

JubileumsbokpublisertavRingerikesMeieri.
• Byggesaksarkivet
• http://arkivverket.no/Digitalarkivet
• https://askeladden.ra.no/askeladden/
• http://nb.ra.no/nb/index.jsf
• http://www.ringeriksavisa.no/~vikarzhv/lokalhistorie2/5676-et-hjorne-pa-nordsiden
• http://no.wikipedia.org/
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/301-3  Arkiv: PLN 355  

 

Sak: 112/14 

 

2. gangsbehandling - 355 Detaljregulering for Fegrihøgda  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. 0605_355 detaljregulering for boliger på Fegrihøgda med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 151 Øvre Fegri 17.08.82 som overlappes av ny plan 

oppheves.  

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.11.2014: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens innstilling til 

formannskapet. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/301-2   Arkiv: PLN 355  

 

2. GANGSBEHANDLING – 0605_355 DETALJREGULERING FOR FEGRIHØGDA  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. 0605_355 detaljregulering for boliger på Fegrihøgda med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 151 Øvre Fegri 17.08.82 som overlappes av ny plan 

oppheves.  

 

Sammendrag 
Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for boliger på Fegrihøgda. Planforslaget 

var på høring og offentlig ettersyn våren 2014. NVE fremmet innsigelse til planen ut fra 

manglende utredninger. Innsigelsen er nå trukket, og planen kan fremmes til 

sluttbehandling. Det er gjort noen tillegg i bestemmelsene ut fra innspillene som kom i 

høringsperioden.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 07.04.14, sak 46/14. HMA 

fattet følgende vedtak (saksprotokoll følger som vedlegg 6):  
1. Forslag til detaljregulering for boliger på Fegrihøgda sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder 

innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og 

justeringer. 

3. Før 2. gangsbehandling skal nødvendige støyskjermingstiltak innarbeides i 

planen, både på kart og i bestemmelsene. 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 151 Øvre Fegri 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av detaljregulering for boliger på 

Fegrihøgda. 

 

Beskrivelse av saken 
Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av: 



- Plankart i målestokk 1:1000, merka "2. gangsbehnandling".  

- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 21.10.2014. 

- Planbeskrivelse datert 21.10.2014. 

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse, samt 

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg 2-5.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i hovedsak uregulert, med unntak av den delen av planområdet som berører 

Rv35. Gjeldende reguleringsplan her er 151 Øvre Fegri fra 17.08.82. I den nye 

detaljreguleringen er dette området foreslått regulert mer detaljert til diverse vegformål 

iht. byggeplan utarbeida av Statens vegvesen. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

Med bakgrunn i hovedkomiteens vedtak 07.04.2014 samt innkomne høringsuttalelser, er det 

gjort følgende tillegg i rekkefølgebestemmelsene § 5:  

 Pkt. 1 Støy 

Det er presisert at støyvoll og støyskjerm skal etableres før det gis brukstillatelse for 

nye bygninger i planområdet.   

 Pkt. 8 Utbyggingsavtale og tekniske planer:  

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.  

 Pkt. 9 Gang- og sykkelveg:  

Det kan ikke gis brukstillatelse for nye boliger i planområdet før o_GS1 og o_GS2 er 

opparbeida.  

 Pkt. 10 Flytting av gjesteparkering og renovasjon:  

f_P1 og f_R1 ligger innenfor byggegrense fra riksvegen. Disse må flyttes dersom en 

eventuell framtidig utvidelse av riksvegen gjør det nødvendig å nytte dette arealet til 

vegformål.  

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 09.04.2014-10.06.2014. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger som vedlegg 8. Hovedtrekkene 

i uttalelsene er referert nedenfor, og kommentert av forslagsstiller og rådmannen.  

 

Buskerud fylkeskommune 10.06.14 

Ingen merknader til planen. Planområdet ble registrert i 2011, uten at det ble funnet automatisk 

fredete kulturminner.  

 

NVE 10.06.14 

NVE fremmer innsigelse med bakgrunn i at det ikke framgår hvordan fare for skred er vurdert i 

planen.  Det er tykke marine avsetninger i området, og den reelle faren for skred må derfor 

vurderes og utredes.  

 Rådmannens kommentar: Se vedlegg 8 for forslagsstillers vurdering og utredning av 

skredfare. Konklusjonen er at området er klarert med hensyn til fare for kvikkleireskred. 



Med bakgrunn i dette sendte rådmannen forespørsel om tilbaketrekking av innsigelse til 

NVE 25.08.2014. NVE trakk sin innsigelse i brev datert 15.09.14 (se vedlegg 9).  

 

Statens vegvesen 06.06.14 

Nødvendige støyskjermingstiltak må innarbeides på plankartet. Det må innarbeides 

rekkefølgebestemmelse om at gang- og sykkelveg må være opparbeida før boliger tas i bruk. 

Gjesteparkeringsplass f_P1 kan opparbeides innenfor byggegrensa for riksvegen, forutsatt at de 

kan fjernes uten at kostnad for opparbeiding av nye parkeringsplasser tilfaller vegvesenet 

dersom det senere blir behov for å utvide vegen slik at parkeringsplassene ikke lenger kan 

brukes. Tilsvarende gjelder for f_R1. Dette må innarbeides i bestemmelsene. Dersom disse 

punktene blir tatt til følge har ikke vegvesenet innsigelse til planen.  

 Forslagsstillers kommentar: Støyskjermingstiltak er innarbeida på plankartet. På møte 

med vegvesenet på Hensmoen 11.03.11 ble området diskutert. Vi fikk utlevert 

vegvesenets plan, som de ønsket implementert i vår detaljregulering slik at de ikke 

måtte fremme denne som egen plan senere. Planen omfatter blant annet endring av 

hastighet til 40 km/t, ny busslomme, ny fotgjengerovergang med fartsdump, samt 

tilknytning av eksisterende strekning med gang/sykkelfelt fram til bussholdeplass. Iht. 

møtereferat var det avsatt midler til dette. Denne planen vil være positiv for hele 

nærområdet, og er med på å skape trygge trafikkforhold for myke trafikanter. 

Vegvesenets plan er lagt inn i detaljreguleringen. Det er ikke noe problem å ta inn 

rekkefølgebestemmelsene at gang/sykkelveien må være bygget før feltet tas i bruk. Men 

vi håper da også at Statens vegvesen kan bygge denne delen innenfor rimelig tid. 

Gjesteparkeringsplass f_P1 og renovasjon f_R1. Her kan vi ta inn i 

rekkefølgebestemmelser at disse må flyttes dersom det senere blir behov for å flytte 

veien lenger inn.  

 Rådmannens kommentar: Rådmannen har lagt inn en rekkefølgebestemmelse om når 

støyskjerm, støyvoll og gang/sykkelveg skal etableres, samt at renovasjon og 

gjesteparkering må flyttes dersom en framtidig utvidelse av riksvegen gjør det 

nødvendig.   

 

Ringeriks-kraft (RIK) 23.05.14 

RIK ønsker å bli informert i den videre planfasen for å kunne planlegge eventuelle endringer av 

eksisterende og nye anlegg samtidig med utbyggingen av området.  

 Forslagsstillers kommentar: I februar 2011 ble det i møte med Helge Grønvold 

utarbeida et foreløpig kostnadsoverslag for utbygging av strømforsyning, samt utførelse 

og trase for denne. I god tid før oppstart vil det bli tatt en mer detaljert gjennomgang av 

tiltaket.  

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Ringerike kommune, teknisk tjeneste 06.06.14 

Kjøreveg f_V1-2 må være privateid da det ikke er aktuelt med kommunal overtagelse. Det må 

være rekkefølgebestemmelse om krav til utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 

dersom kommunen skal overta tekniske anlegg. Det bør være en rekkefølgebestemmelse om at 

det ikke kan gis igangsettingstillatelse for boliger før vann, avløp og veg er opparbeida fram til 

tomtene.  

 Rådmannens kommentar: f_V1-2 skal være felles for boliger i planområdet og øvrig 

bebyggelse i området, jf. reguleringsbestemmelsene §2.2 punkt 3. Forstavelsen  "f" 

betyr at et arealformål er "felles", mens "o" angir at arealet skal være offentlig.  

Det er nå lagt inn en bestemmelse om utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske 



planer, se § 5 punkt 8. Opparbeidelse av vann, avløp og veg fram til tomtene er sikra i 

plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er derfor ikke nødvendig å ha en egen 

rekkefølgebestemmelse om dette.  

 

Ringerike kommune, miljøretta helsevern 10.06.14 

Det er nødvendig med støytiltak for boligene i B1 og B2 da de ligger innenfor gul støysone.  

Trafikksikkerhet må ivaretas og sikres i rekkefølgebestemmelser. Prinsipper for universell 

utforming må oppfylles.  

 Forslagsstillers kommentar: Støy er ivaretatt i rekkefølgebestemmelsenes punkt 2. 

Tilrettelegging av trafikksikkerhet fra lekeplass til gangvei/busslomme er ivaretatt ved 

planens utforming. Det vil være direkte tilgang fra feltet til busslomme, samtidig som 

arealet skjermes av støygjerde. Se kommentar til uttalelse fra Statens vegvesen for mer 

informasjon.  Universell utforming vil bli gjennomført.  

 Rådmannens kommentar: Rådmannen har lagt inn rekkefølgebestemmelse om bygging 

av støyskjerm og støyvoll, jf. hovedkomiteens vedtak ved 1. gangsbehandling.  

 

Ringerike kommune, brann og redning 15.05.14 

Brann og redning ønsker underretning av forhold som eventuelt fraviker TEK10.  

 Forslagsstillers kommentar: Alle nye bygg skal bygges iht. TEK10, noe også disse 

bygg vil følge. På det regulerte nabofeltet 244/438 ble det målt tilfredsstillende 

brannvanndekning. I forbindelse med utbyggingen av avløpsledninger i regi av 

Ringerike kommune, inngikk Tyristrand vannverk avtale med kommunen om 

legging av nye vannledninger som forbedret situasjonen i området. Disse 

vannledningene er ført inn til nedkanten av vårt regulerte felt, samtidig som gamle 

ledninger også ligger der fra motsatt kant. Brannvanntrykk kan måles på disse 

ledninger om ønskelig. I tillegg har Tyristrand vannverk planer om å installere ekstra 

høydetank som vil øke vannmengden i området. I rekkefølgebestemmelse punkt 1-

Brannvann er det tatt med at igangsetting ikke kan gis før det er dokumentert at 

brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav.  

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Innsigelser 

NVE fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. Etter ytterligere utredninger 

er innsigelsene nå trukket.  

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til framtidig og nåværende 

boligområde. Tyristrand er et prioritert område for utvikling og vekst, jf. sak om 

Livskraftige lokalsamfunn, behandla i formannskapet 14.05.13 sak 56/13. Planforslaget er 

altså i tråd med kommuneplanen og andre overordna planer. Det er krav om reguleringsplan 

for boligbygging, iht. kommuneplanens bestemmelser § 1.0.1. 

 

Juridiske forhold  
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. 

 
Jordlova 



Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på i overkant av 10 dekar. Dette er 

avklart i kommuneplanen.  

 

Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 
Støy 

Det er utarbeida en egen støyrapport, og konklusjoner fra denne er gjengitt i 

planbeskrivelsen, kapittel 5.3. Støyrapporten viser at støykravene lar seg tilfredsstille ved 

gitte skjermingstiltak, bl.a. voll og støyskjerm mot Rv35. Støyvoll/skjerm er tegna inn på 

plankartet. Forslagsstiller ønsker ikke å knytte noen rekkefølgebestemmelse til opparbeiding 

av støyvoll og støyskjerm, men heller utsette dette til byggesaken. Med bakgrunn i uttalelser 

i høringsperioden, samt hovedkomiteens vedtak ved 1. gangsbehandling har rådmannen nå 

lagt inn en rekkefølgebestemmelse om opparbeiding av støyvoll og støyskjerm.  

 

Samla vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og uttalelser til høringen er vurdert og det er gjort enkelte 

tillegg i rekkefølgebestemmelsene. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas.  

 

Vedlegg 
1.  Oversiktskart 

2.  Plankart målestokk 1:1000, merka ”2.gangsbehandling” 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, merka ”2.gangsbehandling” 

4.  Planbeskrivelse datert 21.10.14.  

5.  Saksframlegg til 1.gangsbehandling av planforslaget, HMA 07.04.14* 

6.  Saksprotokoll fra 1.gangsbehandling av planforslaget, HMA 07.04.14, sak 46/14* 

7.  Høringsuttalelser* 

a. Buskerud fylkeskommune 10.06.14 

b. NVE 10.06.14 

c. Statens vegvesen 06.06.14 

d. Ringeriks-kraft 23.05.14 

e. Ringerike kommune, teknisk tjeneste 06.06.14 

f. Ringerike kommune, miljøretta helsevern 10.06.14 

g. Ringerike kommune, brann og redning 15.05.14 

8.  Brev fra forslagsstiller med utredning av skredfare 21.08.14* 

9.  Brev fra NVE, trekking av innsigelse 15.09.14* 

 

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, 21.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 



 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Guro Skinnes 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
0605_355 detaljregulering for Fegrihøgda 

 

2. gangs behandling 
Revidert av areal- og byplankontoret 21.10.14.  

1.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.04.2014, sak 46/14 

Høring og offentlig ettersyn 09.04.2014-10.06.2014.  

2.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning  DATO, sak SAKNR 

Formannskapet  DATO, sak SAKNR 

Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR 

 

Reguleringsformål 
 

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål: 

 

1. Bebyggelse og anlegg         Feltnavn: 

Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse  B4-5 

Boligbebyggelse- konsentrert småhusbebyggelse  B1-3 

Renovasjonsanlegg      f_R1 

Lekeplass       f_L1-2 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   

Veg        o_V3 

Kjøreveg       f_V1-2 

Gang-/sykkelveg      o_GS1-2 

Annen veggrunn- tekniske anlegg    o_TA1-4 

Holdeplass/plattform      o_BU1-2 

Parkering       f_P1 

3. Grønnstruktur 

 Turveg        o_T1 

 

4. Hensynssone 

     Sikringssone- frisikt      H140_1-2 
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FORMÅLSBESTEMMELSER 

§ 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. §12-5, nr.1) 

§ 1.0 Bebyggelse og anlegg- felles bestemmelser for boligbebyggelse 
1. Byggesøknad 
Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert: Husplassering, tilpasning til omgivelsene, 

planlagt gjerde med høyde over 0,5 meter, utnyttelse av ubebygd areal, tiltak mot radon, samt 

dokumentasjon på ivaretakelse av støykrav og støytiltak, jf. § 1.0, pkt. 2, og § 5 pkt. 2. 

 

2. Støy 

Støyforhold skal være i tråd med T-1442/2012. Støyberegning er utført for planen, og denne 

viser at det er mulig å oppnå tilfredsstillende grenseverdier ved tiltak med støyskjerming.  

 

3. Parkeringsdekning 

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunale parkeringsbestemmelser. 

 

4. Utnyttingsgrad 

Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (% BYA) og skal maksimalt være som angitt på 

plankartet. Utnyttingsgrad skal inkludere nødvendige parkeringsplasser iht. kommunale 

parkeringsbestemmelser.  

 

5. Byggegrense 

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense mot naboer, samt byggegrense mot riksvei. 

Byggegrenser er vist på plankartet. 

 

6. Kulturminner 

Dersom det dukker opp kulturminner i forbindelse med byggearbeider skal alt arbeid stanses og 

kulturmyndighetene varsles, jf. kulturminneloven. 

 

§ 1.1 Bebyggelse og anlegg- frittliggende småhusbebyggelse (B4-5) 
1. Formål 
Område B4 og B5 kan nyttes til frittliggende småhusbebyggelse 

2. Garasje 

Garasjer kan ha areal inntil 50 m2 BYA inklusiv bod.  

Garasjen skal være tilpasset bolighuset på tomta med hensyn til materialer, form og farger.  

 

3. Garasjeplassering 

Garasjer i B4 og B5 kan plasseres inntil 1,0 m fra vei, forutsatt at garasje og adkomst ligger 

parallelt med veien. Fra øvrige grenser skal garasjer plasseres i en avstand på minimum 1,0 m.  

 

4. Ekstra boligenhet 

I B4 og B5 kan det bygges eneboliger med utleiedel. Den ekstra boligenheten kan ha bruksareal 

(BRA) på inntil 65 m2. 

 

5. Byggehøyde 

Innenfor B4 og B5 skal maksimal byggehøyde for gesims være 6,0 m og for møne 8 m over 

planert terrengs gjennomsnittsnivå.  
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6. Takform og takvinkel 

I B4-5 kan bygningene ha saltak, pulttak og valmet tak med takvinkel mellom 22 og 40 grader. 

§ 1.2 Bebyggelse og anlegg- konsentrert småhusbebyggelse (B1-3) 
1. Formål 

Område B1-3 kan nyttes til konsentrert småhusbebyggelse 

 

2. Garasje 

Garasjer kan ha areal inntil 50 m2 BYA inklusiv bod for hver boenhet dersom dette lar seg gjøre 

innenfor arealets utnyttingsgrad.  

Garasjen skal være tilpasset bolighuset på tomta med hensyn til materialer, form og farger.  

 

3. Garasjeplassering 

Garasjer i B1 og B3 kan plasseres inntil 1,0 m fra vei forutsatt at garasje og adkomst ligger 

parallelt med veien. I B1 og B3 kan det også bygges carporter i forbindelse med byggene. 

Fra øvrige grenser skal garasjer plasseres i en avstand på minimum 1,0 m. I område B2 kan det 

oppføres garasje i rekke. Garasjerekka kan plasseres inntil 2 m fra lekeplass. 

 

4. Byggehøyde 

Innenfor B1 og B3 skal maksimal byggehøyde for gesims være 6,0 m og for møne 8 m over 

planert terrengs gjennomsnittsnivå.  

Innenfor B2 skal boliger med saltak ha maksimal gesimshøyde på 6,0 m og maksimal 

mønehøyde skal ikke overstige 8,0 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå. 

Innenfor B2 skal boliger med pulttak ha maksimal gesimshøyde på 7,5m over planert terrengs 

gjennomsnittsnivå. 

 

5. Takform og takvinkel 

I området B1 og B3 kan bygningene ha saltak, pulttak og valmet tak med takvinkel mellom 22 

og 40 grader. 

I området B2 kan bygningene ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 6 og 40 grader. 

§ 1.3 Bebyggelse og anlegg- Renovasjonsanlegg (f_R1)  
1. Formål 
Område f_R1kan nyttes til bebyggelse og anlegg i form av renovasjonsanlegg og post.  

 

2. Eiendomsforhold 

f_R1 skal være felles for boenhetene i B1, B2 og B3. 

§ 1.4 Bebyggelse og anlegg - lekeplass (f_L1-2) 
1. Formål 
Områdene f_L1 og f_L2 skal nyttes til lekeplass. På f_L1 skal det etableres støyvoll.  

 

2. Eiendomsforhold 

Lekeareal f_L1 og f_L2 skal være felles for samtlige boenheter innenfor planområdet. 

 

3. Utrustning 

f_L1 utrustes med sklie, tipphuske og bord med benk. 

f_L2 utrustes med sandkasse, huskestativ med 3 husker, og bevegelig lekedyr. 
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§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr.2) 

§ 2.1 Veg (o_V3) 
Området o_V3 er eksisterende riksvei og er offentlig.  

§ 2.2 Kjøreveg (f_V1-2) 

1. Formål 

Områdene f_V1 og f_V2 skal nyttes til kjøreveg.  

 

2. Opparbeiding av f_V1 

Kryss og vertikalkurvatur i f_V1 opparbeides iht. plan for prosjektering utarbeida av Statens 

Vegvesen.  

 

3. Bruk av f_V1 og f_V2  

f_V1 skal være felles for boliger innenfor planområdet, samt øvrig bebyggelse i området.  

f_V2 skal være felles for B1, B2 og B3. 

§ 2.3 Gang-/sykkelvei (o_GS1-2) 

1. Formål 

o_GS1 og o_GS2 skal nyttes til gang-/sykkelveg, og kopler boligfeltet til eksisterende gang/ 

sykkelvei.  

 

2. Eiendomsforhold 

o_GS1 og 2 skal være offentlig. 

§ 2.4 Holdeplass/plattform (o_BU1-2) 
o_BU1 og o_BU2 skal nyttes til busstopp.  

§ 2.5 Annen veggrunn- Tekniske anlegg (o_TA1-4) 
Arealene o_TA1-o_TA4 er skråningsareal, grøfteareal og areal for plassering av busskur. 

§ 2.6 Parkering (f_P1) 
f_P1 skal nyttes til felles gjesteparkering for boenhetene i B1 og B2.  

§ 3. Grønnstruktur (pbl. § 12-5 nr.3) 

§ 3.1 Turveg 
Turveien skal være en forbindelse fra boliger nord for feltet og til busslomme og planlagt 

gangvei. Dette er iht. ønske fra naboer i nord for å bedre trafikksikkerhet. 

§ 4. Hensynssoner(pbl. § 12-6 nr.5) 

§ 4.1 Sikringssone- frisikt 
Frisiktsoner er vist med stipla linjer og mål på plankartet. I frisiktsone skal det være fri sikt i en 

høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum. Bygg, anlegg eller vegetasjon som hindrer sikt 

er ikke tillatt. 
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§ 5. Rekkefølgebestemmelser 

1. Brannvann 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 

brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 

2. Støy 

Før det gis igangsettingstillatelse for bygninger i planområdet, skal utredning av støytiltak for 

endelig bebyggelse gjennomføres, slik at støynivå tilfredsstiller T1442/2012. Støyutredning 

danner grunnlag for igangsettingstillatelse. Utredningen skal belyse innendørs og utendørs 

støynivåer ved valgt løsning, samt at det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, 

og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold.  

Det skal etableres støyskjerm og støyvoll som vist på plankartet. Det kan ikke gis brukstillatelse 

for nye bygninger i planområdet før støyskjerm og støyvoll er etablert.  

 

3. Krysset Riksveien – Nedre Fegrivei 

Før det gis igangsettingstillatelse for bygninger i planområdet skal krysset være opparbeidet i 

henhold til krav fra Statens Vegvesen. 

 

4. Gjennomføringsavtale 

Før det gjøres tiltak i krysset, skal det utarbeides en gjennomføringsavtale med Statens 

vegvesen (på vegne av Buskerud fylkeskommune), samt foreligge en godkjent byggeplan. 

 

5. Lekearealer 

Det kan ikke gis brukstillatelse før lekeareal er opparbeidet og utrustet iht. § 1.4 pkt. 3. 

 

6. Kjøreveg f_V2 

Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger i B1, B2 og B3 før f_V2 er opparbeidet. 

 

7. Unntak fra rekkefølgebestemmelser 

Eksisterende bolig i B5 er unntatt fra alle rekkefølgebestemmelser. 

 

8. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 

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.  

 

9. Opparbeiding av gang- og sykkelveg 

Det kan ikke gis brukstillatelse for nye boliger i planområdet før o_GS1 og o_GS2 er 

opparbeida.  

 

10. Flytting av f_P1 og f_R1 

f_P1 og f_R1 ligger innenfor byggegrense fra riksvegen. Disse må flyttes dersom en eventuell 

framtidig utvidelse av riksvegen gjør det nødvendig å nytte dette arealet til vegformål.  

  



 1

 

RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

PLANBESKRIVELSE 
for 0605_355 Detaljregulering for boliger på Fegrihøgda  

 
Utarbeida av Berntsen Plan & Oppmåling, januar 2014. 
Revidert av Ringerike kommune 21.10.2014.  
  

1. Sammendrag 
Berntsen Plan & Oppmåling har utarbeida et forslag til detaljregulering for boliger på 
Fegrihøgda, Tyristrand. Type bebyggelse vil være frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse. Planområdet er avsatt til boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan, og 
det er krav om reguleringsplan jf. kommuneplanbestemmelsene. Planforslaget er i tråd med 
overordna planer.  
 
Planbeskrivelsen omtaler følgene temaer: beskrivelse av planforslaget, planstatus og 
rammebetingelser, beskrivelse av planområdet, behovet for konsekvensutredning, 
konsekvenser/virkninger av planforslaget samt innspill som kom i forbindelse med oppstart.  
 

2. Beskrivelse av planforslaget 
2.1 Hva utløser planbehov 
Grunneierne ønsker å utvikle et boligområde iht. arealbruk avsatt i kommuneplanen. Tiltak i 
området krever detaljregulering. 
 
2.2 Intensjon med planforslaget 
Tyristrand er et tettsted det satses på i fremtiden når det gjelder utvikling. I sentrum er det nå 
opparbeidet miljøgate, ny butikk, boliger osv. I nærheten av dette planforslaget er det også 
godkjent et annet utbyggingsområde med en blanding av eneboliger og tomannsboliger. 
Tyristrand har ellers post, barnehage, lege og kirke, og det satses på sikt at skoler i andre 
nærområder skal legges ned, og Tyristrand skole skal styrkes. Vårt planforslag vil også bygge 
opp under denne sentrumsutviklingen da området er i gang/ sykkelavstand til Tyristrand 
sentrum. 
 
2.3 Hovedpunkter i planforslaget 
Planforslaget vil tilrettelegge for 2-4 eneboliger og ca.10-12 boliger i kjede. Planforslaget 
omfatter også 1 eksisterende enebolig. Utnyttingen er tenkt ca. 25-35 % BYA inkl. parkering. 
Det satses på å utvikle et boligfelt som tilrettelegges med tanke på en blanding av eneboliger 
og rekkehus med mulighet for etablering for mennesker i forskjellige etableringsfaser. 
 
Det vil bli tilhørende samferdselsnett med kjørevei, intern kjørevei og gang/ sykkelvei. Det 
planlegges også felles uteoppholdsareal for lek. Barn og unges muligheter for lek vil bli 
vektlagt. Områdets beskaffenhet er av en slik art at det vil være mulig å tilrettelegge for 
universell utforming. 
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Ved utbygging av dette arealet vil det kunne tilrettelegges for fremtidig infrastruktur med 
gangvei fra dagens eksisterende gangvei, og frem til eksisterende busslomme ved dette feltet. 
Dette vil være med på å ivareta trafikksikkerhet for skolebarn, samt skape en trafikksikker 
adkomst til Tyristrand for alle eksisterende beboere i området. Det etableres også turvei fra 
busslomme og frem til bebyggelse mot nord. Vegvesenet er i gang med planleggingsarbeidet 
for tilknytting av gangvei frem til busslomme, og det er avsatt midler til bygging av denne. 
Busslommen blir også endret, samt at det anlegges ny fotgjengerovergang. Vegvesenets 
planleggingsarbeid er tatt inn som en del av planen. Fylkesveien vil få nedsatt hastighet til 40 
km/t på strekningen. Samferdselsmessig ligger det planlagte boligfelt gunstig til med busstopp 
retning Hønefoss/ Vikersund i umiddelbar nærhet. 
 
2.4 Infrastruktur 
Parkering for tomtene besørges inne på egen grunn. På øvre del av feltet vil det i tillegg 
etableres en felles gjesteparkering. I området er det akkurat bygd ut nytt vann og avløpsanlegg 
med tanke på fremtidig utbygging, samt sanering av eldre VA anlegg med utslipp til grunnen. 
Anlegget vil tilknyttes dette kommunale nettet. Overflatevann føres til terreng. 
 
Elanlegg og teleanlegg vil bli tilpasset ønsker fra Ringeriks-Kraft AS. Teleanlegg forutsettes 
lagt i de samme grøfter. Strømforsyning vil skje fra eksisterende trafoplassering øst for feltet. 
Trafoen byttes til en med større kapasitet. Dette er avklart med Ringeriks-Kraft. 
 
Nærområdene består av eksisterende småhusbebyggelse og jorder. Det er gangavstand til 
Tyrifjorden med tilhørende ubebygde arealer. Tyristrand sentrum med gangveiforbindelse må 
også kunne regnes som en del av nærområdet. 
 
Delområder 
Bolig- 11 daa 
Samferdselsstruktur (Vei, gangvei, busslomme)-3,5 daa 
Gjesteparkering- 0,6 daa 
Felles renovasjon/ post- 0,3 daa 
Felles lekearealer- 0,7 daa 
 

2.5 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller: Berntsen Plan & Oppmåling for Trond Berntsen 

Planområdet omfatter eiendommene gnr. 244/ bnr. /46, /344, /3, /426 og /372, samt deler av 
Rv35 som er eid av Statens Vegvesen Region sør.  
Grunneiere i planområdet er i hovedsak Trond Berntsen og Nordbohus Modum AS.  Den 
eksisterende eneboligen i planområdet er i privat eie.   
 



 3

2.6 Illustrasjon  
Nedenfor vises en illustrasjon med inntegnede bygg. Her er det vist maksimal størrelse på 
bebyggelse når en tar hensyn til parkeringsplasser. 
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3. Planstatus og rammebetingelser  
3.1 Statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser 
Planforslaget berøres ikke av statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser. 
 
3.2 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) og bestemmelser (RPB) 
I forbindelse med planarbeidet har rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser vært vurdert 
iht. følgende: 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.  
Retningslinjene er ment å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all 
planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Det settes krav til 
at planlegger skal ivareta arealer og anlegg av betydning for barn og unge, som skal 
sikres i planer der barn og unge er berørt. I denne planen etableres det 2 lekeområder 
av forskjellig karakter. Det etableres også gangveiforbindelse helt frem til 
boligområdet for å sikre trygg skolevei. 

• Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. 
Retningslinjene skal ivareta statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging, og 
nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser. Boligområdet har god 
tilgjengelighet til sentrum av Tyristrand for gående og syklende. Det er også 
bussforbindelse i retning Vikersund og Hønefoss. Det bygges moderne og godt isolerte 
boliger iht. dagens standard for energibesparelse. Det satses også på å etablere et 
estetisk og godt bomiljø med variable boligtyper som vil passe de fleste 
befolkningsgrupper. 

• Universell utforming.  
Skal hindre forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Området er 
ikke svakt skrånende og lett tilgjengelig. Det er derfor ikke problemer å tilrettelegge 
området for personer med nedsatt funksjonsevne. 

3.3 Regionale føringer 
Regionale føringer har vært vurdert i forbindelse med planforslaget. 
Kulturminner: Det har vært gjort undersøkelser og sjaktinger uten at noen form for 
kulturminner ble registrert. I tillegg har det også blitt gjort vurderinger på bakgrunn av 
kulturlandskap, landbruksinteresser og landskap generelt uten at noe skulle tilsi at arealet ikke 
kunne bygges ut. 
  
3.4 Føringer i kommuneplanens arealdel 
Planforslaget samsvarer med kommuneplanens arealdel: 
Planforslaget er i overenstemmelse med kommuneplanens arealdel (boligformål).  
 
3.5 Gjeldende reguleringsplaner 
Gjeldende regulering for foreslått planområde: Ingen.  
Gjeldende regulering for tilgrensende planområde: Nord for riksveien er det en eldre 
reguleringsplan, 151 Øvre Fegri. Hovedformålet i denne planen er bolig. 
Tidligere planvedtak/andre politiske vedtak har ikke betydning for dette planforslaget. 
 
3.6 Utbyggingsavtale 
Det er behov for utbyggingsavtale. Det vil være ønskelig at Ringerike kommune på sikt 
overtar hovedledninger inn i området. Det vil også bli bygget 80 meter gangvei for å forbinde 
busslomme med eksisterende gangvei. Statens Vegvesen har uttalt at de har midler for 
bygging av denne. 
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4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
4.1 Beliggenhet, størrelse og bruk 
Stedsangivelse: Fegri, 3533 Tyristrand. 
Planområdets størrelse: 16,0 dekar. 
Dagens bruk av området: Området består av ei eldre hytte oppsatt på 60 tallet, samt gressmark 
som slåes for å hindre tilgroing av kvist og kratt. 
 
4.2 Planfaglige tema i relasjon til eksisterende forhold 
Følgende planfaglige tema er vurdert:  

• Risiko og sårbarhet.  
• Universell utforming- vil søkes ivaretatt.  
• Barns interesser- tilrettelegging av lek, gangvei og store egne tomter. 
• Sosial infrastruktur- ligger i gangavstand fra feltet. 
• Teknisk Infrastruktur- VA, kommunikasjon, gangvei ligger til rette for området. 
• Stedsutvikling- Er i tråd med kommuneplan og kommunale ønsker. 

 
5. Konsekvensutredning 
Planforslaget kommer ikke inn under forskrift om konsekvensutredning §§ 3 og 4. 
 
6. Virkninger/konsekvenser av planforslaget  
Det foreligger ikke kjente interessemotsetninger innen planområdet.  
Vurdering av følgende er gjort: 
 
6.1 Naturmangfold 
Naturmangfoldloven skal vurderes i forhold til følgende hovedgrupper: 

• Økosystem: et mer eller mindre velavgrenset og ensartet natursystem der samfunn 
av planter, dyr, sopp og mikroorganismer fungerer i samspill innbyrdes og med det 
ikke-levende miljøet 

• Naturtype: ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de 
miljøfaktorene som virker der, eller spesielle typer naturforekomster som dammer, 
åkerholmer eller lignende, samt spesielle typer geologiske forekomster 

• Art: etter biologiske kriterier bestemte grupper av levende organismer 
 
Når vi omtaler verdifull natur eller verdifullt naturmangfold, mener vi: 

• Naturtyper Norge har et særlig ansvar for.  
• Naturtyper det er knyttet internasjonale forpliktelser til. 
• Naturtyper som framgår av DN-håndbok 13-2007 (Kartlegging av naturtyper – 

verdisetting av biologisk mangfold) og DN-håndbok 19-2007 (Kartlegging av marint 
biologisk mangfold) 

• Arter Norge har et særlig ansvar for, som endemiske arter og ansvarsarter. 
• Arter det er knyttet internasjonale forpliktelser til.  

 
Området som er under regulering består som tidligere nevnt av en hytte fra ca.1960 med 
omkringliggende jorde som har vært benyttet til gressproduksjon med innhøsting ved hjelp av 
traktor. Slik sett berører ikke planen noen form for natur. Det er allikevel foretatt en utsjekk i 
Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart at tiltaket ikke 
berører natur. Det er også søkt på Miljødirektoratets base. Det er ikke registrert noen form for 
økosystem, art eller naturtype som er til hinder for utbygging. 
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5.2 Støyforhold 
Støyskjerming skal utføres iht. støyrapport av 17.03.2011 utført av Asplan Viak AS. 
Alle rom for støyfølsom bruk (soverom og/ eller stue) skal ha vindu i fasade med støynivå i 
tråd med grenseverdiene i retningslinje T-1442. Byggeområdet med tilhørende 
uteoppholdsarealer skal sikres akseptable støyforhold i tråd med gjeldende grenseverdier (jf. 
MD’s retningslinjer T-1442/2012). Dersom støynivået blir høyere enn grenseverdier, må 
utbygger sørge for at nødvendige støytiltak gjennomføres. Støyforholdene for utearealer, 
veranda/ balkonger bør sikres ved å sette opp gjerder el. lignende. Rapporten fra 2011 viser 
tilfredsstillende støyforhold for boliger. I beregningen er det tatt med støyskjerm og støyvoll 
mot veien. Disse installasjoner er beskrevet i rapporten. I tillegg kan uteplasser mot vei sikres 
med lokal støyskjerming.  
 
T-1442 ble revidert i 2012 på en del områder, men dette berører ikke områder som har 
betydning i denne støyrapport. Grenseverdiene og målemetoder er de samme som tidligere. I 
rapporten er det tatt med 60 km/t hastighet slik forholdene er i dag. I vegvesenets plan som er 
implantert i reguleringsplan for Fegrihøgda er det prosjektert inn 40 km hastighet med 
fotgjengerovergang og fartsdump. Dette vil også forbedre hele situasjonen betraktelig. 
 
5.3 ROS-analyse 
Det er utarbeidet egen ROS-rapport som eget dokument. Det legges derfor inn kun et 
sammendrag av rapportens innhold og konklusjon i planbeskrivelsen. 
 
For hver enkelt uønsket hendelse iht. en liste over hendelser og situasjoner som kan oppstå, 
gjennomføres følgende:  

1. Vurdering av risiko og omfang.  
2. Vurdering av konsekvens for mennesker, miljø og materiell.  
3. Fastsetting av risiko.  

Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles som 
  vist i figuren under: 
 
SANNSYNLIGHET  KONSEKVENS  
 K1 – Liten K2 – Middels K3 – Stor  K4 – Svært stor  
S4 – Svært stor  Gul  Rød  Rød  Rød  
S3 – Stor  Grønn  Gul  Rød  Rød  
S2 – Middels  Grønn  Grønn  Gul  Rød  
S1 – Liten  Grønn  Grønn  Grønn  Gul  
 
Hendelser i røde felt:   Tiltak er nødvendig  
Hendelser i gule felt:   Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte  
Hendelser i grønne felt:  ”Rimelige” tiltak gjennomføres  
 
Analysen en gjennomført etter sjekklisten i kapittel 4.1. Der hvor svaret på om hendelsen er 
aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens.  
 
Skjemaet under er utarbeidet på bakgrunn av dagens situasjon. Der hvor det ligger til grunn 
forutsetninger utover det som eksisterer i dag er dette kommentert i kommentarfeltet 
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HENDELSE TEMA S-NIVÅ K-

NIVÅ 
RISIKO Kommentar/ tiltak 

1.Radon A:Mennesker S1 K1  På Fegri er det lav 
sannsynlighet for høye 
radonkonsentrasjoner, sett på 
bakgrunn av bergarter. 
Sikring mot radon utføres 
alltid. 

B: Miljø K1  
C: Materiell 
verdi 

K1  

 
HENDELSE TEMA S-NIVÅ K-

NIVÅ 
RISIKO Kommentar/ tiltak 

2. Ulykker i 
av og 
påkjørsler til 
feltet. 

A:Mennesker S2 K2  Det vil alltid være en viss 
risiko for trafikkulykker. 
Tiltak er å begrense fart med 
fysiske tiltak, samt skape god 
frisikt i kryssingspunkt, i hht 
Vegvesenets plan 

B: Miljø K1  
C: Materiell 
verdi 

K1  

 
Oppsummert får vi da denne tabellen: 
Sannsynlighet Konsekvens 

K1-liten K2-Middels K3-stor K4-svært stor 
S4-svært stor     
S3-stor     
S2-middels  2   
S1-Liten 1    
 
Tiltaksvurdering:  
På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. 
Vurderingene er hele tiden gjort under de forutsetningene som er presisert underveis. 
 
Alle hendelser er altså som tidligere nevnt vurdert ut fra følgende kriterier: 
Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens. Ut fra tabellen for dette 
havner alle punkter innenfor grønn modell. 
 
HENDELSE BESKRIVELSE/ TILTAK 
1. Radon Det benyttes radonduk under alle bygg, eventuelt kan det gjøres 

målinger som dokumentasjon på at radonforekomster ikke går over 
grenseverdier. 

3. Ulykker ved av 
og påkjørsler til 
felt. 

Trafikkulykker kan forekomme over alt. Det er viktig å legge til rette 
for sikker ferdsel, og dette kan en her få til ved bruk av 40 km/ t 
fartsgrense, fartsdempende tiltak, gang/ sykkelveier samt frisiktsoner og 
sikre kryssinger iht. Vegvesenets plan. 
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6. Innkomne innspill 
6.1 Oppstart av planarbeidet 
Oppstart av planarbeidet ble varsla i november 2010. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse er 
oppsummert og kommentert nedenfor.  
 
Ringeriks-Kraft (RIK), 08.12.2010 

• Oppsummering: RIK har lavspenningsledningsnett innenfor planområdet, og vil levere 
strøm i samsvar med gitte konsesjoner. RIK viser til tilknytnings/leveringsvilkår som 
følge av utbyggingen. RIK ber om å holdes informert i saken.  

• Forslagsstillers kommentar: Det har vært avholdt møte i anledning reguleringen, og 
det ble da avklart at eksisterende stolpetrafo hos Bakken kunne oppgraderes, og at det 
kunne graves en kabeltrase fra dette sted og frem til det nye feltet. Det ble også avklart 
en trase med grunneier Helge Bakken slik det er vist på vedlagte kart. 

 
Fylkesmannen i Buskerud, 21.12.2010 

• Oppsummering: Fylkesmannen ber om at forhold knytta til støy, barn og unge, 
landskap, naturmangfold, klima, energi og universell utforming blir tilstrekkelig 
ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.  

• Forslagsstillers kommentar: Støy er ivaretatt iht. Støyrapport fra Asplan Viak AS. Se 
punkt 5.2. Lekeområder er ivaretatt iht. Ringerike kommunes bestemmelser. Forholdet 
til naturmangfold er tatt med i planbeskrivelsen, punkt 6.1. Fjernvarme finnes ikke i 
området. En kan oppfordre til bruk av varmepumper ved bygging. Ellers er 
energieffektive boliger ivaretatt iht. TEK10. Arealene er svakt skrånende, og forholdet 
til universell utforming skal kunne ivaretas. 

 
FAU Tyristrand skole, 28.12.2010 

• Oppsummering: FAU har fokus på trygg skoleveg, og har tidligere meldt inn behov for 
fortau på begge sider av Rv35 på Fegri til Statens vegvesen. FAU ber om at det sørges 
for at fortauet planlegges og finansieres.  

• Forslagsstillers kommentar: Gangvei frem til eksisterende gangvei er en del av planen 
som Statens Vegvesen har utarbeidet, og skal utføre. Deres plandel er tatt inn i denne 
reguleringsplanen slik at denne også godkjennes sammen med vår regulering. I tillegg 
til dette har vi lagt inn en turvei i planen fra bebyggelsen i nord og frem til 
eksisterende busslomme. Da er gangmulighet ikke utelukket over vårt område. Videre 
nordover fra våre eiendommer ligger det mange boliger, og også mange andre enn de 
som har samme adkomst som Oppenhagen. Ved senere reguleringer av disse områder i 
forbindelse med fortetting/ fradeling må gangveialternativer vurderes. Slike 
vurderinger gjøres best innenfor større områdevurderinger, og ikke innen et lite 
reguleringsområde som vårt. Vår oppgave i dette tilfellet er å sørge for trygg adkomst 
til alle nye boliger innen vårt område. Andre områder har også mulighet til å gå ned til 
Øvre Fegri Veg og følge denne frem til busslomme.  

 
Knut Oppenhagen, 30.12.2010 

• Oppsummering: Det bør være en helhetlig plan for fortauet slik at alle tomtene på 
fjordsiden av veien får lett tilgang til dette. Oppenhagen skisserer noen konkrete 
forslag til løsninger.  

• Forslagsstillers kommentar: Se kommentar til FAUs innspill ovenfor.  
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Statens Vegvesen, 04.02.2011 
• Oppsummering: Byggegrensen til rv35 er 50 m, og skal bl.a. vurderes i forhold til 

støysituasjonen. Støyforhold må dokumenteres. Det er lagt opp til ny forbindelse til 
eksisterende gang- og sykkelveg fra planområdet. Vegvesenet er positive til dette, og 
ber om at opparbeidelse legges inn som en rekkefølgebestemmelse. Vegvesenet har 
planer for oppgradering av bussholdeplassen i planområdet, og ber om at det sikres 
korrekt detaljering av denne i reguleringsplanen.  

• Forslagsstillers kommentar: Alle krav fra vegvesenet er tatt inn i planfremstillingen. 
Plan utarbeidet av Statens Vegvesen er implementert. 
 

Buskerud Fylkeskommune, 19.08.2011 
• Oppsummering: Buskerud Fylkeskommune har utført undersøkelser og sjakting. 

Rapport for dette er utarbeidet. Det ble ikke gjort noen form for funn som har 
betydning for utbyggingen. Fylkeskommunen har derfor ingen merknader til planen, 
men minner om varslingsplikt jf. kulturminneloven § 8, 2.  

 
6.2 Høring og offentlig ettersyn av planforslaget 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 09.04.2014-10.06.2014. I samme periode 
ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 
m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert 
nedenfor, og kommentert av forslagsstiller og rådmannen.  
 

Buskerud fylkeskommune 10.06.14 

Ingen merknader til planen. Planområdet ble registrert i 2011, uten at det ble funnet automatisk 
fredete kulturminner.  
 
NVE 10.06.14 
NVE fremmer innsigelse med bakgrunn i at det ikke framgår hvordan fare for skred er vurdert i 
planen.  Det er tykke marine avsetninger i området, og den reelle faren for skred må derfor 
vurderes og utredes.  

• Rådmannens kommentar: Forslagsstillers har vurdert og utredet skredfare. Konklusjonen 
er at området er klarert med hensyn til fare for kvikkleireskred. Med bakgrunn i dette 
sendte rådmannen forespørsel om tilbaketrekking av innsigelse til NVE 25.08.2014. 
NVE trakk sin innsigelse i brev datert 15.09.14.  

 
Statens vegvesen 06.06.14 
Nødvendige støyskjermingstiltak må innarbeides på plankartet. Det må innarbeides 
rekkefølgebestemmelse om at gang- og sykkelveg må være opparbeida før boliger tas i bruk. 
Gjesteparkeringsplass f_P1 kan opparbeides innenfor byggegrensa for riksvegen, forutsatt at de 
kan fjernes uten at kostnad for opparbeiding av nye parkeringsplasser tilfaller vegvesenet dersom 
det senere blir behov for å utvide vegen slik at parkeringsplassene ikke lenger kan brukes. 
Tilsvarende gjelder for f_R1. Dette må innarbeides i bestemmelsene. Dersom disse punktene blir 
tatt til følge har ikke vegvesenet innsigelse til planen.  

• Forslagsstillers kommentar: Støyskjermingstiltak er innarbeida på plankartet. På møte 
med vegvesenet på Hensmoen 11.03.11 ble området diskutert. Vi fikk utlevert 
vegvesenets plan, som de ønsket implementert i vår detaljregulering slik at de ikke måtte 
fremme denne som egen plan senere. Planen omfatter blant annet endring av hastighet til 
40 km/t, ny busslomme, ny fotgjengerovergang med fartsdump, samt tilknytning av 
eksisterende strekning med gang/sykkelfelt fram til bussholdeplass. Iht. møtereferat var 
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det avsatt midler til dette. Denne planen vil være positiv for hele nærområdet, og er med 
på å skape trygge trafikkforhold for myke trafikanter. Vegvesenets plan er lagt inn i 
detaljreguleringen. Det er ikke noe problem å ta inn rekkefølgebestemmelsene at 
gang/sykkelveien må være bygget før feltet tas i bruk. Men vi håper da også at Statens 
vegvesen kan bygge denne delen innenfor rimelig tid. Gjesteparkeringsplass f_P1 og 
renovasjon f_R1. Her kan vi ta inn i rekkefølgebestemmelser at disse må flyttes dersom 
det senere blir behov for å flytte veien lenger inn.  

• Rådmannens kommentar: Rådmannen har lagt inn en rekkefølgebestemmelse om når 
støyskjerm, støyvoll og gang/sykkelveg skal etableres, samt at renovasjon og 
gjesteparkering må flyttes dersom en framtidig utvidelse av riksvegen gjør det 
nødvendig.   

 
Ringeriks-kraft (RIK) 23.05.14 
RIK ønsker å bli informert i den videre planfasen for å kunne planlegge eventuelle endringer av 
eksisterende og nye anlegg samtidig med utbyggingen av området.  

• Forslagsstillers kommentar: I februar 2011 ble det i møte med Helge Grønvold utarbeida 
et foreløpig kostnadsoverslag for utbygging av strømforsyning, samt utførelse og trase 
for denne. I god tid før oppstart vil det bli tatt en mer detaljert gjennomgang av tiltaket.  

• Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
 
Ringerike kommune, teknisk tjeneste 06.06.14 
Kjøreveg f_V1-2 må være privateid da det ikke er aktuelt med kommunal overtagelse. Det må 
være rekkefølgebestemmelse om krav til utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 
dersom kommunen skal overta tekniske anlegg. Det bør være en rekkefølgebestemmelse om at 
det ikke kan gis igangsettingstillatelse for boliger før vann, avløp og veg er opparbeida fram til 
tomtene.  

• Rådmannens kommentar: f_V1-2 skal være felles for boliger i planområdet og øvrig 
bebyggelse i området, jf. reguleringsbestemmelsene §2.2 punkt 3. Forstavelsen  "f" betyr 
at et arealformål er "felles", mens "o" angir at arealet skal være offentlig.  
Det er nå lagt inn en bestemmelse om utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske 
planer, se § 5 punkt 8. Opparbeidelse av vann, avløp og veg fram til tomtene er sikra i 
plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er derfor ikke nødvendig å ha en egen 
rekkefølgebestemmelse om dette.  

 
Ringerike kommune, miljøretta helsevern 10.06.14 
Det er nødvendig med støytiltak for boligene i B1 og B2 da de ligger innenfor gul støysone.  
Trafikksikkerhet må ivaretas og sikres i rekkefølgebestemmelser. Prinsipper for universell 
utforming må oppfylles.  

• Forslagsstillers kommentar: Støy er ivaretatt i rekkefølgebestemmelsenes punkt 2. 
Tilrettelegging av trafikksikkerhet fra lekeplass til gangvei/busslomme er ivaretatt ved 
planens utforming. Det vil være direkte tilgang fra feltet til busslomme, samtidig som 
arealet skjermes av støygjerde. Se kommentar til uttalelse fra Statens vegvesen for mer 
informasjon.  Universell utforming vil bli gjennomført.  

• Rådmannens kommentar: Rådmannen har lagt inn rekkefølgebestemmelse om bygging 
av støyskjerm og støyvoll, jf. hovedkomiteens vedtak ved 1. gangsbehandling.  

 
Ringerike kommune, brann og redning 15.05.14 
Brann og redning ønsker underretning av forhold som eventuelt fraviker TEK10.  



 11

• Forslagsstillers kommentar: Alle nye bygg skal bygges iht. TEK10, noe også disse 
bygg vil følge. På det regulerte nabofeltet 244/438 ble det målt tilfredsstillende 
brannvanndekning. I forbindelse med utbyggingen av avløpsledninger i regi av 
Ringerike kommune, inngikk Tyristrand vannverk avtale med kommunen om legging 
av nye vannledninger som forbedret situasjonen i området. Disse vannledningene er 
ført inn til nedkanten av vårt regulerte felt, samtidig som gamle ledninger også ligger 
der fra motsatt kant. Brannvanntrykk kan måles på disse ledninger om ønskelig. I 
tillegg har Tyristrand vannverk planer om å installere ekstra høydetank som vil øke 
vannmengden i området. I rekkefølgebestemmelse punkt 1-Brannvann er det tatt med 
at igangsetting ikke kan gis før det er dokumentert at brannvannforsyningen 
tilfredsstiller brannvesenets krav.  

• Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  
 
6.3 Endringer etter 1. gangsbehandling  
Med bakgrunn i hovedkomiteens vedtak 07.04.2014 samt innkomne høringsuttalelser, er det 
gjort følgende tillegg i rekkefølgebestemmelsene § 5:  

• Pkt. 1 Støy 
Det er presisert at støyvoll og støyskjerm skal etableres før det gis brukstillatelse for 
nye bygninger i planområdet.   

• Pkt. 8 Utbyggingsavtale og tekniske planer:  
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.  
• Pkt. 9 Gang- og sykkelveg:  

Det kan ikke gis brukstillatelse for nye boliger i planområdet før o_GS1 og o_GS2 er 

opparbeida.  
• Pkt. 10 Flytting av gjesteparkering og renovasjon:  

f_P1 og f_R1 ligger innenfor byggegrense fra riksvegen. Disse må flyttes dersom en 

eventuell framtidig utvidelse av riksvegen gjør det nødvendig å nytte dette arealet til 

vegformål.  
 
I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget.  
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0605_355 DETALJREGULERING FOR BOLIGER PÅ FEGRIHØGDA -  
1. GANGSBEHANDLING  
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Forslag til detaljregulering for boliger på Fegrihøgda sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
 
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

3. Før 2. gangsbehandling skal nødvendige støyskjermingstiltak innarbeides i planen, både 
på kart og i bestemmelsene.  

 
4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 151 Øvre Fegri som 

overlappes av ny plan, ved vedtak av detaljregulering for boliger på Fegrihøgda.  
 
Sammendrag 
Berntsen Plan & Oppmåling har utarbeida et forslag til detaljregulering for boliger på 
Fegrihøgda, Tyristrand. Type bebyggelse vil være frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse. Planområdet er avsatt til boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan, og 
det er krav om reguleringsplan jf. kommuneplanbestemmelsene. Planforslaget er i tråd med 
overordna planer, og dokumentene som legges fram er godt gjennomarbeida. Med bakgrunn 
i dette anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 
Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 
Fegrihøgda ligger ved Rv35 nord for Tyristrand. Området rundt består i hovedsak av 
eksisterende småhusbebyggelse og jorder. Planområdet er ca. 16 dekar, og består i dag av 
gressmark som blir slått for å hindre gjengroing. Eksisterende bebyggelse i planområdet er 
en enebolig samt ei eldre hytte. Hytta skal fjernes.  
Planforslaget 
Forslag til detaljregulering for boliger på Fegrihøgda er mottatt fra Berntsen Plan & 
Oppmåling ved Trond Berntsen. Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart 0605_355, i målestokk 1:1000, merka "1. gangs behandling". Vedlegg 1.   
- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 17.02.2014. Vedlegg 2.  



- Planbeskrivelse datert 17.02.2014. Vedlegg 3.  
 
Planforslaget legger til rette for 2-4 eneboliger og ca. 10-12 enheter i form av rekkehus. 
Planforslaget omfatter også 1 eksisterende enebolig. I tillegg reguleres det areal for 
vegformål, parkering, renovasjon og lek.  
 
Utnyttelse og byggegrenser  
Foreslått utnyttingsgrad er 35 % BYA for områdene med konsentrert småhusbebyggelse, og 
25 % BYA for området for frittliggende småhusbebyggelse. Dette er inkludert parkering.   
 
På plankartet er det regulert inn byggegrenser mot riksvegen og andre grenser. Det er ikke 
regulert inn linjer for planlagt bebyggelse, da dette ikke er endelig avklart. I 
planbeskrivelsen på side 3 er det vist en illustrasjon av hvordan framtidig bebyggelse kan 
løses. Her er det vist en maksimal utnyttelse av planområdet, med bygg og parkeringsareal.  
 
Lek 
Det er satt av to områder til lekeplass på plankartet.  I bestemmelsene er det satt krav til 
innhold på lekeplassene, samt rekkefølgebestemmelse som sikrer opparbeidelse av 
lekeplassene før det gis brukstillatelse for de nye boligene.  
 
Infrastruktur 
Rv35 går vest for planområdet, med bussholdeplass på motsatt side av vegen. Det er 
sammenhengende gang- og sykkelveg til Tyristrand sentrum langs Rv35. Statens Vegvesen 
har planer for opprusting av eksisterende bussholdeplass, samt bedre gang/sykkelforbindelse 
til denne og fotgjengerovergang. Disse planene er innarbeida i planforslaget.  
 
Atkomstveg til eksisterende boliger i området er Nedre Fegriveien, som er en privat veg som 
følger planavgrensninga i sør. Dette vil også være atkomstveg for nye boliger i området. 
Parkering for boligene skal løses på egen grunn for de enkelte områdene. I tillegg er det 
avsatt areal til en felles gjesteparkering (f_P1).  
 
Vann- og avløpsanlegg i området er relativt nytt, og nye boliger vil kunne bli tilknytta det 
kommunale nettet.  
 
Gjeldende reguleringsplan 
Planområdet er i hovedsak uregulert, med unntak av den delen av planområdet som berører 
Rv35. Gjeldende reguleringsplan her er nr. 151 Øvre Fegri fra 17.08.82 (vedlegg 7). I den 
nye detaljreguleringen er dette området foreslått regulert mer detaljert til diverse vegformål 
iht. byggeplan utarbeida av Statens vegvesen.  
 
Plantype og eiendomsforhold 
Planen fremmes som en privat detaljregulering. Berntsen Plan & Oppmåling ved Trond 
Berntsen er forslagstiller.  
 
Planområdet omfatter eiendommene gnr. 244/ bnr. /46, /344, /3, /426 og /372, samt deler av 
Rv35 som er eid av Statens Vegvesen Region sør. Grunneiere i planområdet er i hovedsak 
Trond Berntsen og Nordbohus Modum AS.  Den eksisterende eneboligen er i privat eie.   
 



Innkomne innspill til planoppstart 
Berntsen Plan & Oppmåling varsla, iht. plan- og bygningslovens (pbl.) bestemmelser, 
oppstart av planarbeidet 18.11.2010. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger saken som 
vedlegg 4a-f. Innspillene er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i kapittel 6 i 
planbeskrivelsen.  
 
Innspillene dreier seg i hovedsak om infrastruktur i form av ledninger, gang-/sykkelveg, 
kryss og busslomme. Fylkesmannen ber om at forhold knytta til støy, barn og unge, 
landskap, naturmangfold, klima og energi og universell utforming blir ivaretatt. Buskerud 
fylkeskommune har gjennomført arkeologiske registreringer, uten at det ble gjort funn av 
automatisk freda kulturminner.  
 
Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til framtidig og nåværende 
boligområde. Tyristrand er et prioritert område for utvikling og vekst, jf. sak om 
Livskraftige lokalsamfunn, behandla i formannskapet 14.05.13 sak 56/13. Planforslaget er 
altså i tråd med kommuneplanen og andre overordna planer. Det er krav om reguleringsplan 
for boligbygging, iht. kommuneplanens bestemmelser § 1.0.1.   
  
Juridiske forhold  
Naturmangfoldloven 
De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 
grunn ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i saken 
redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal i saken framgå hva slags kunnskap om 
naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å fremskaffe 
kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal 
tiltaket vurderes i henhold til føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en 
økosystemtilnærming og samla belastning av tiltak i området skal vurderes. 
 
Jordlova 
Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på i overkant av 10 dekar. I følge 
markslagskart er dette fulldyrka jord med svært god jordkvalitet.  
 
Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 
 
Rådmannens vurdering 
Byggeplanene 
Planforslaget er i tråd med overordna planer, og dokumentene er godt gjennomarbeida. Valg 
av boligtype passer godt inn i området. Det er blant annet planlagt lignende bebyggelse litt 
sør for Fegrihøgda (reguleringsplan 320-01 Nedre Fegri). Fegrihøgda er i gang- og 
sykkelavstand til Tyristrand sentrum og Tyrifjorden.  
 
Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne merknader framgår av kapittel 6 i planbeskrivelsen. De 
fleste merknadene er innarbeida i planforslaget som nå foreligger. Rådmannen viser til 
kommentarer fra forslagsstiller.   



 
Naturmangfold og grøntstruktur 
Forholdet til naturmangfoldloven er omtalt i planbeskrivelsen. Forslagsstiller har gjort 
undersøkelser i naturbasen, og ikke funnet noen registreringer.  
 
Planbeskrivelse og konsekvensutredning  
Planforslaget faller ikke inn under tiltak som skal utredes etter forskrift om 
konsekvensutredninger. Det skal likevel redegjøres for konsekvenser av planforslaget i 
planbeskrivelsen. Alle forslag til planer etter pbl. skal ved offentlig ettersyn ha en 
planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens 
forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området (jf. pbl. § 4-2). Videre skal alle 
planer for utbygging ha en ROS-analyse, jf. pbl. § 4-3.  
 
Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt.  
 
ROS-analyse og støy 
Det er utarbeida en egen ROS-analyse og støyrapport (vedlegg 5 og 6). Konklusjoner fra 
disse er gjengitt i planbeskrivelsen, kapittel 5.2 og 5.3. Det skal sikres tilfredsstillende 
støynivåer iht. gjeldende støyretningslinje T1442/2012. Støyrapporten viser at støykravene 
lar seg tilfredsstille ved gitte skjermingstiltak (bl.a. voll og støyskjerm mot Rv35). 
Støyvoll/skjerm er tegna inn på plankartet, men det er ikke tatt inn noen 
rekkefølgebestemmelse om når denne skal etableres. I reguleringsbestemmelsene er det satt 
krav om at det skal gjennomføres en utredning av støytiltak for endelig bebyggelse, som 
skal danne grunnlag for igangsettingstillatelse.  
 
Rådmannen ønsker at det stilles konkrete krav om støytiltak i reguleringsplaner, med 
bakgrunn i utført støykartlegging. Forslagsstiller ønsker å utsette dette til byggesaken, når 
endelig bebyggelse er avklart. Rådmannen foreslår å innarbeide nødvendige støytiltak i 
bestemmelsene før sluttbehandling av planen.  
 
Samla vurdering 
Rådmannen er positiv til utvikling av boliger på Fegrihøgda. Med bakgrunn i redegjørelsen 
ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget 0605_355 detaljregulering for boliger på 
Fegrihøgda sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
  
Vedlegg 
1.  Forslag til plankart, merka "1. gangs behandling".  
2.  Forslag til reguleringsbestemmelser datert 17.02.14.  
3.  Planbeskrivelse datert 17.02.14. 
4.  *Uttalelse fra samtlige som er kommet med innspill til oppstarten 

a. Ringeriks-Kraft Nett AS, 08.12.10.  
b. Fylkesmannen i Buskerud, 21.12.10.  
c. FAU Tyristrand skole, 28.12.10.  
d. Knut A. Oppenhagen, 30.12.10.  
e. Statens vegvesen, 04.02.2011 
f. Buskerud Fylkeskommune, rapport fra kulturminneregistreringer, 19.08.11.  

5.  *Støyberegning, datert 17.03.11. 
6.  *ROS-analyse, datert 30.11.13  
7.  *Reguleringsplan 151 Øvre Fegri. 



 
Lenker 
Se GeoInnsyn for kart fra området.  
 
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, 19.03.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
avdelingsleder: Grethe Tollefsen 
saksbehandler: Guro Skinnes 
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Sak: 46/14 
 
0605_355 DETALJREGULERING FOR BOLIGER PÅ FEGRIHØGDA - 1. 
GANGSBEHANDLING  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 
 
1. Forslag til detaljregulering for boliger på Fegrihøgda sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
3. Før 2. gangsbehandling skal nødvendige støyskjermingstiltak innarbeides i planen, både 

på kart og i bestemmelsene.  
4.   Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 151 Øvre Fegri som   
      overlappes av ny plan, ved vedtak av detaljregulering for boliger på Fegrihøgda. 

 
Protokoll tilførsel fra Ole-Gunnar Øhren (V) : 
 
Venstre forventer at det i den nye kommuneplanens arealdel tas langt større hensyn til 
jordvern, og at et overordnet prinsipp i planen forhindrer nedbygging av produktiv matjord i 
størst mulig grad. 
 
 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.04.2014: 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme. Kihle Gravermoen stemte imot.  
Protokoll tilførsel fra Ole-Gunnar Øhren (V)  følger saken. 
 
Dette som hovedkomiteens (HMA) innstilling til formannskapet. 
 

 
 

 



bfk.no Side 1 av 1

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00
Telefaks

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Fegrihøgda - Tyristrand - Ringerike kommune - detaljregulering -

offentlig ettersyn - uttalelse kulturminner

Det vises til oversendelse datert 9.4.2014, angående offentlig ettersyn av detaljreguleringplan for 
boliger på Fegrihøgda, Tyristrand i Ringerike kommune.  Høringsfristen er satt til 10.6.2014.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger i form av 2-4 eneboliger og 10-12 
enheter i rekkehus på Fegrihøgda ved Tyristrand. Dette er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Automatisk fredete kulturminner
Ovenfor nevnte planområde ble registrert av oss i 2011, uten at det den gang ble funnet automatisk 
fredete kulturminner. Videre ser vi at varslingsplikten jmf. Kulturminnelovens § 8, 2. ledd er ivaretatt 
gjennom reguleringsbestemmelsene. Vi har derfor ingen merknader til planen.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal
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3511 Hønefoss  

Vår dato: 10.06.2014 Vår referanse: 2010/7283-8 Vår saksbehandler:
Deres dato: 09.04.2014 Deres referanse: Lars Hovland, tlf. 32808664
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REGULERINGPLAN NR.355 "FEGRI" – OFFENTLIG ETTERSYN - 

KOMMENTARER 

 
Viser til brev av 09.04.2014 vedr. offentlig ettersyn av reguleringsplan 0605_355. 

Vi har følgende kommentarer til planforslaget: 

 

• Kjøreveg f_V1-2 må være privateid, da det ikke er aktuelt med kommunal overtagelse. 

• Det må være en rekkefølgebestemmelse om krav til utbyggingsavtale og godkjenning 
av tekniske planer, dersom kommunen skal overta tekniske anlegg. Og at dette skal 
foreligge før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene. 

• Det bør være en rekkefølgebestemmelse om at det ikke kan gis igangsettingstillatelse 
for oppføring av boliger før også vann og avløp (i tillegg til veg) er opparbeidet frem til 
tomtene. 

• Til orientering er det Tyristrand vannverk (privat) som leverer vann og eier 
vannledningene i området. De må kontaktes vedr. spørmål om vanntilknytning og 
kapasitet mht. brannvann. 

 

 

 

 

 Med hilsen 
 
 
 
 Svein Morten Lillevik Westgård 
  
telefon: 909 61 790 
e-post: svein.morten.westgard@ringerike.kommune.no 
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UTTALELSE TIL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN NR. 355 "FEGRI" 

 
 
Det vises til saksframlegg og saksprotokoll fra møte i Hovedkomiteen for miljø- og 
arealforvaltning 7.4.2014.     
 
Hjemmel for uttalelsen: Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) og Forskrift om 
miljørettet helsevern. 
 
Forslag til regulerte arealer for boligbygging ligger innenfor gul støysone fra Vikersundveien 
og tiltak som sikrer tilfredsstillende støyforhold for boligene i feltene B1 og B2 er nødvendig. 
Tilrettelegging av trafikksikkerheten på lekeplass i boligområdet, til gang- og sykkelvei 
(skolevei) til Tyristrand sentrum og opparbeiding av trafikksikker gang- og sykkelvei til 
busslomme må inngå i rekkefølgebestemmelsene som prioritert tiltak og ferdigstilles senest før 
boligene tas i bruk. Prinsippene om universell utforming av fellesarealer, lekeplasser og 
gangveiforbindelser må kunne oppfylles. 
 
 
  
 
 
 Med hilsen e.f. 
 
 
 

Unni Suther 
Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

telefon: 905 62 030 







Berntsen Plan & Oppmåling AS
Ing. TrondBerntsen
Vinterroveien 3c
3517 HØNEFOSS
mob. 91 55 40 41
Mail: teodolit@online.no
ORG.NR.897819422

Bankforbindelse: Ringerike Sparebank
Kontonummer : 2280.35.29640

21.08.2014

Ringerikekommune
Planavdelingenv. Guro
Hønefoss

Vedrørendeinnsigelsefra NVE i forbindelse med Reguleringsplan FegrihøgdaPlanId 0605-355..

Jegvisertil brevfra NVEmedinnsigelsetil reguleringsplan,samtvårt møtevedrørendesaken

Underfølgervurderingersomer gjort i anledningsaken.

Visertil Flomogskredfarei forbindelsemedarealplaner,ogdevurderingersomhar blitt gjort i
forhold til dette..

Erfaringerfra området.

I 35 år har jeg arbeideti området.Jegharværtengasjerti mangebyggeprosjekteri dette området
bådeinnenoffentlig ogprivat næring.Blantanneti forbindelsemedutbyggingavnytt VAanleggfor
heleTyristrand-Vurderingeneer ogsåbasertpågraveprosjektersomFossumAS,Tyristrandhar
utført i dette området,samtsamtalermeddette firmaetognaboeri området. Senesti vårble det
gravdnyevannledningeri øvredel avområdet. Jegvardatilstedei forbindelsemedgravearbeidene.

Selver jegutdannetsomingeniørfra ByggogAnlegg medpraksisfra VAutbygging,byggog
oppmåling.

HenvisningveilederKap.2

Retningslinjenegjeld i utgangspunktetberre fare knytt til naturlege prosessarognaturleg
terreng, og ikkje fare knytt til menneskeskapteinngrep somkulvertar, skjeringar,
fyllingar ogandre tiltak knytte til byggjetomter.

Følgjanderettleiarar er lagdeved retningslinjene:
- ” Vurdering av områdestabilitetvedutbyggingpåkvikkleire ogandrejordarter med
sprøbruddegenskaper”
- ” Kartleggingog vurderingav skredfarei arealplaner”



Kommentar/vurdering:Det er ettermin formeningikkeknyttetnoenfarer til naturgitteforutsetninger
for detteområdet.Områdeter slakthellendemotTyrifjorden medenstigningpå ca.1: 17 (5,9%).Se
vedlagtelengdeprofil.Planleggingsområdetbestårav særdeleshardejord/ leirelag.I følgenaboerog
anleggsfirmahar detaldri værtnoenform for utglidninger,hverkenumiddelbareutglidningereller
utglidningerovertid. Stabilitetener god.Vedarkeologiskeutgravingerble detgravdi massene,ogvi
vurdertedetteogsåda.

Umiddelbartnedenforplanleggingsområdetligger fjellet grunt,og VA ledningeri områdetble sprengt
nedenkeltesteder.Et av husaer fundamentertpå fjell. Like østfor felteter detfjell i dagenvedpunkt
1 og 2. Sekart ogbilder.

Rundtmestepartenavområdetfinnesboligersomhar ståtti inn til 50år. Det har ikkeværtregistrert
problemeravnoenart. Mot nord-vestligger Fylkesveien,og heller ikkeher har detværtregistrert
problemer.

Avsetningenestykkelseer noeuviss,menpåbakgrunn av topologienrundt kandetantasat deikkeer
spesielttykke.Planområdetligger heller ikkei et typisk«løsneogutløpsområde».

Det vil heller ikkeforekommestoremasselagringeri forbindelsemedanleggsarbeidenesomkan
destabiliseredeleravområdet.

Veileder kapittel 3.1 Flaum
Generelt
Fare i sambandmedflaum i vassdrager knytt til følgjandeforhold:

kor stort areal somblir fløymt over

vassdjupnaogvassfarten i områda medoverfløyming

erosjonogmaterialtransport i vassdraget
Styrken på ogsamvirket mellom prosessanei vassdrageter avgjerandefor om det er fare
for materielle skadar ogeventueltfor liv oghelse.
Storleiken på ein flaum blir somregelgitt vedeit gjentaksintervall.Gjentaksintervallet er
det gjennomsnittlegetalet på år somgår mellom kvar gongdet oppstår ein flaum av same
storleik. Gjentaksintervallet for flaumar blir rekna ut på grunnlag av data for vassføringai
det aktuelle vassdragetover ei lang rekkje år. For vassdragutan slike data kan ein bruke
data frå liknande felt og flaumformlar somgrunnlag for å estimereeit gjentaksintervall
for ulike flaumstorleikar.

Kommentarertil flom:

I områdetherfinneshverkenelvereller bekkermedvassføring,ogdeterhellerikke andrevassdrag
somkangravesegfremtil områdetslik at detteskaperkomplikasjoner.Påkartetvisesnoenblå
strekersomindikerervannføring.Vannføringeneksistererkunvedlangvarigregnvær,ogdaerdetkun
avrenningfra jordenesomføresbort.Er mestå regnefor et sig.Ellerserdisseuttørket.

Pgamangelenpåvannføring, liten helling påterreng,samtgrunnensbeskaffenhetvil det ikke oppstå
skred i områdetsombeskreveti veilederenkap.3

Spesieltfor kvikkleireskredvedmarineavsetninger:



I hht NGU kart over løsmasser, så finnes det ikke grunnvannspotensiale i disse løsmassene. Området 

er også i hht NGU uegnet for infiltrasjon.  Skal et skred forekomme må det komme mengder med vann 

inn i massene som vasker ut saltinnholdet som holder platene sammen.. Da det ikke forefinnes 

vassdrag av noe slag, og heller ikke grunnvannspotensiale, så vil det ikke være sannsynlig at dette 

skjer i dette området, for deretter å utløse skred. 

Som tidligere dokumenter finnes det partier med fjell i området, og de marine avsettinger er derfor 

ikke så dype. NGU kart over løsmasser viser også noe fjell i dagen, og en del fjellskygger (under 

bakken). Dette er også med på å stabilisere området. 

 

NGU har heller ikke registrert opplysninger om noen typer ras og skred innenfor planområdet med 

tilstøtende områder, og dette er ikke vist på noen hendingskart. 

Det er heller ikke registrert noen form for rashendelser for planområdet i Ringerike kommune. 

Ved alle gravearbeider som  iverksettes vil det rettes spesiell fokus på grunnforholdene, og eventuelle 

nødvendige tiltak vil bli utført ved behov. Dette punkt kan om ønskelig tas med i bestemmelser for 

reguleringsplan. 

Andre typer løsmasseskred, snøskred og sørpeskred er utelukket i området da hellingen er kun 6%.  

Kapittel 6.3 Tilrådd kompetanse for utgreiing av flaum- og 
skredfare 
Utgreiing av potensielle fareområde på kommuneplannivå kan i utgangspunktet utførast 
av kommunen sjølv, basert på eksisterande kartlegging og lokal kunnskap. Det går fram 

av dei enkelte punkta i kap. 6.4.1 i kva for tilfelle det blir tilrådd å bruke fagkyndige. I dei 
tilfella kommunen gjer ei eiga vurdering og overprøver nasjonale aktsemdskart, må 



grunngivingaverekonkretog kunneetterprøvast.
Detaljert farekartleggingpå reguleringsplannivåskal utførastavein fagkyndigperson.
Det finst ikkjenokaeigautdanningsomgir kompetansesomfagkyndigflaum-eller
skredekspert.Slik kompetansekanein oppnågjennomein kombinasjonav relevante
teoretiskekunnskaparog lang og variert erfaring.Fleire fagområde,oftei kombinasjon,
kangi slik bakgrunnskunnskap.Nokrerelevantefagogkombinasjonar:

Flaum:hydraulikk/hydrologi/meteorologi/naturgeografi

Snøskred:meteorologi/ingeniørgeologi/naturgeografi

Jord-,stein-og fjellskred:geologi/ingeniørgeologi/geoteknikk

Kvikkleireskred:geoteknikk/geologi/byggje-oganleggsteknikk

Anbefaltutredningpådeulike plannivåene:
Kommuneplan/kommunedelplan:
Områderderdetermulig (potensiell)skredfareidentifiseres/avgrenses.Dersomdetikke er
potensiellefaresonersomberørerplanområdeterplanenklarerti forhold til dennetypenskred.
Reguleringsplan/bebyggelsesplan:
Dersomdeterpotensiellefaresoneri planområdetutredesskredfareni sonenei forhold til
kravene/sikkerhetsnivåenei kap.3. Det utredeshvilke stabiliserendetiltak someventueltmå
gjennomføresi ogutenforplanområdetfor å oppnåtilstrekkeligsikkerheti samsvarmedtabell3.1og
fig. 3.1.

Byggesak:
Tilstrekkeligsikkerhetdokumenteresi samsvarmedkravenei kap3. dersomdetteikke er gjort i
forbindelsemedreguleringsplan/bebyggelsesplan.Sikringstiltakplanleggesvedbehov.Tilstrekkelig
sikkerhetdokumenteresfor gjennomføringsfasenog for situasjonetterutbyggingen.



 
 
Flytskjema basert på erfaringer og tilgjengelig materiale vedrørende dette for det aktuelle 
området: 

 



 
 
Basert på vurderinger og flytskjema, samt endring i reguleringsbestemmelser håper vi at NVE kan 
trekke sin innsigelse. 
 
Med hilsen Trond Berntsen. 
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Trekking av innsigelse - Detaljregulering for boliger på Fegrihøgda - 

Ringerike kommune - Plan 0605_355 

Vi viser til brev av 25.8.2014 med forespørsel om vi kan trekke innsigelsene til detaljreguleringsplan for 

Fegrihøgda. Vi viser også til vårt brev av 10.6.2014 der vi hadde innsigelse til planen.  

Bakgrunnen for vår innsigelse var at det ikke gikk frem hvordan fare for skred var vurdert i planen.  Så 

lenge løsmassekart viser tykke marine avsetninger og det er raviner i nærheten, mener vi at det må 

begrunnes nærmere hvordan skredfaren er vurdert.  

Vedlagt brevet fra kommunen datert 25.8.2014 lå en nærmere beskrivelse av grunnforholdene i området. 

Vurderingene er gjort av Berntsen Plan & Oppmåling AS. I vurderingene fra Berntsen er det redegjort 

for at det er grunt til fjell rett nedenfor planområdet. Det går også frem at ett av husene i området er 

fundamentert på fjell. Vi ser at Berntsen har tatt utgangspunkt i våre retningslinjer og veiledere. Til 

informasjon ser det ut til at Berntsen ikke har brukt de nyeste utgavene. Reviderte retningslinjer for nr 

2/2011 «Flaum- og skredfare i arealplanar» og revidert veileder nr 7/2014 «Sikkerhet mot 

kvikkleireskred» ligger tilgjengelig på NVE sine internettsider.  

I denne saken mener vi at det her er gitt en god begrunnelse for at det ikke kan gå større områdeskred, 

siden det her er dokumentert at det er grunt til fjell. En slik vurdering av grunnforholdene burde vært 

med i beskrivelsen av planområdet ved offentlig ettersyn. En slik aktsomhetsvurdering kan også gjøres 

av kommunen selv. I den nye kvikkleireveilederen kap 4.5 ligger det en prosedyre for utredning av 

aktsomhetsområder og faresoner. Ved å følge disse trinnene vil det går frem om det trengs nærmere 

utredning av grunnforholdene eller om området ligger utenfor aktsomhetsområder for kvikkleireskred.  

Med bakgrunn i at det er grunt til fjell og fjell i dagen innenfor planområdet har NVE ikke lenger 

grunnlag for innsigelse til detaljreguleringsplan for Fegrihøgda.  
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Med hilsen 

 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Heidi Mathea Henriksen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Arkivsaksnr.: 14/1211-9   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling frem til 30. juni 2016. 

Fossen Friluft AS/Ringkollstua. 
 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. Fossen Friluft AS org.nr 998 213 193gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Ringkollstua, men tilliggende hytte og uteareal innenfor 

gjerdet område.  

 

2. Espen Sparstad f. 31.3.1987 godkjennes som styrer for bevillingen og David Thams 

Breien f. 14.11.1989 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 

3. For øvrig gjelder følgende:  
 

 Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016.  

 

 Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.  

 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i 

nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, 

forskrifter og politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk 

handlingsplan 2012 – 2016. 

 

Sammendrag 
 

Fossen Friluft AS har søkt om skjenkebevilling for Ringkollstua. De har overtatt driften av 

stedet, og konseptbeskrivelsen viser at de skal drive som en eventbasert restaurant 

(selskapslokale).  

I tillegg vil det på dagtid være aktiviteter for barn, unge og psykisk utviklingshemmede. 

Søknaden er sendt høringsinstanser. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til 

søknaden. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 
  



Fossen Friluft AS har leid Ringkollstua fra 1. juli 2014. De søker nå om alminnelig 

serverings- og skjenkebevilling for stedet. 

 

Beskrivelse av saken 
  

Konseptbeskrivelsen viser at Ringkollstua primært vil bli brukt til lukkede arrangementer 

for firmaer, privatpersoner og grupper. De ønsker å ha kontrollen på skjenkingen, og søker 

derfor om fast bevilling, i stede for at leietakere sørger for bevilling for en enkeltstående 

anledning de gangene der er arrangementer. 

Man ser også for seg et samarbeid med Ringkollen alpinbakke, med mulighet for afterski. 

Fossen Friluft AS arbeider også med aktiviteter for psykisk utviklingshemmede, barn og 

ungdom. 

Det presiseres i søknaden at det ikke vil foregå skjenking på de tidspunkter det er aktiviteter 

for barn og unge. Dersom man har dobbeltbookinger har de anledning til å flytte et 

arrangement til en hytte på Vikerfjell, samt at de har mulighet til å bruke Ringkollkapellet.  

Tilhørende Ringkollstua er det en hytte med overnattingsmuligheter. Den ligger innenfor 

gjerdet som omgir Ringkollstua. 

Det søkes bevilling for Ringkollstua, hytta og utearealet innenfor gjerdet. 

 

Forholdet til overordnede planer 
  

Ved å ikke skjenke alkoholdig drikk i tiden det er aktiviteter for barn og unge under 18 år,  

strider ikke søknaden  mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016. 

 

Juridiske forhold  
  

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever, rusenheten og politiet for uttalelse. 

Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  

Det har tidligere vært gitt bevilling til stedet. Det er ikke avdekket brudd på alkoholloven i 

periodene det har vært bevilling ved stedet. 

 

Rådmannens vurdering 
  

Rådmannen ser det som svært positivt at Fossen Friluft AS satser på drift av Ringkollstua. 

Det er positivt for kommunen og alle brukerne av marka, at det er aktiviteter og servering 

knyttet til Ringkollstua. 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet.  

 

 

 

Utrykte vedlegg: 

 
Ved behov for uttrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 



 

 

 Ringerike kommune, 03.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 14/1586-1 

(14/2331-8 historisk base) 

 Arkiv: U63 & 18  

 

A & D RESTAURANTDRIFT AS - TAJ MAHAL RESTAURANT. 

SKJENKEBEVILLING FREM TIL 30. JUNI 2016. 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. A & D Restaurantdrift AS org.nr 913 592 026 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Taj Mahal restaurant, Stabellsgaten 1, Hønefoss. 

 

2. Abidur Rahman Chowdhury f. 25.2.1985 godkjennes som styrer for bevillingen. Det 

gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 
 

3. For øvrig gjelder følgende: 

 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016. 

 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak. 

 

c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2012 – 2016. 

 

Sammendrag 
 

Abidur Raham Chowdhury org.nr 912 477 436 har hatt serverings- og skjenkebevilling for 

restaurant Taj Mahal i Stabellsgaten 1. Enkeltmannsforetaket er nå omgjort til et 

aksjeselskap, og det er derfor søkt om ny bevilling. 

 

 

 

 

 

 



 

Innledning / bakgrunn 
  

Abidur Raham Chowdhury har med sitt enkeltmannsforetak fått innvilget serverings- og 

skjenkebevilling for restaurant Taj Mahal. Taj Mahal er nå overdratt til aksjeselskapet A & 

D Restaurantdrift AS. Chowdhury eier 60 % og Brachmarchari eier 40 % av aksjeselskapet. 

 

Beskrivelse av saken 
  

Når hele eller vesentlige deler av et firma overdras/selges, faller bevillingen bort. Det må da 

søkes om ny bevilling.  

Søknaden er sendt politiet, Skatt Sør, rusenheten og Oslo kemnerkontor for uttalelse. 

Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

Chowdhury søker om fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 

Begrunnelsen er at han selv jobber seks dager i uken, og at han kun har en ansatt som 

hjelper til i helgene, når han selv er til stede. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
  

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i alkoholpolitisk handlingsplan. 

 

Juridiske forhold  
  

Det er ikke mottatt negative merknader til stedet i den perioden det har vært innvilget 

skjenkebevilling. 

Kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen, kan fravikes dersom det ikke er kandidater 

til å fylle vervet og om virksomheten er svært liten. 

Styrer skal være kontrollmyndighetenes kontaktperson, og skal instruere øvrige ansatte om 

hvordan skjenking skal utføres.  

Chowdhury opplyser at han arbeider seks dager i uken, og at han kun har en ansatt som 

hjelper til i helgene. 

Restauranten er liten og oversiktlig. Forsvarlighetskravet synes ivaretatt om søknad om 

fritak for stedfortreder imøtekommes. 

 

Rådmannens vurdering 
  

Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden, og det har ikke vært 

avdekket avvik ved stedet i den perioden det har vært innvilget bevilling.  

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet, og anbefaler at kravet til stedfortreder for 

styrer fravikes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Utrykte vedlegg 

 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 1.7.2014 

Brev til bevillingshaver om manglende vedlegg til søknad, datert 7.7.2014 

Vedlegg til søknad, mottatt 14.7.2014 

Brev til høringsinstanser, datert 15.7.2014 

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 25.7.2014 

Uttalelse fra Skatt Øst, mottatt 11.8.2014 

Uttalelse fra Oslo kemnerkontor, mottatt 14.8.2014 

Purring til politiet angående uttalelse, datert 8.9.2014 

Uttalelse fra politiet, mottatt 10.9.2104 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.9.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

konstituert kommunalsjef: Elisabeth Djønne 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné  
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