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Godkjennelse av møteprotokoll - møte 10.09.2012  
 
Arkivsaksnr.: 12/29  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
112/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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Referatsaker       
 
Arkivsaksnr.: 12/30  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
113/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende saker tas til orientering: 
 
A Notat, datert 19.09.2012 fra rådmannen vedr. Gjerderegler i inn- og utmark i 
 Ringerike  -spørsmål fra Steinar Larsen (Ap). 
B Trafikkrådet’s møteprotokoll fra møte 11.09.2012 
C Brev fra trafikkrådet , datert 17.09.2012 vedr. Trafikkproblemer i Ringerike 
D Notat, datert 21.09.2012 fra rådmannen vedr. Oppgradering av Tyristrandgata,  
 status omregulering og veien videre  
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gnr. 37/63- Osloveien- bruksendring, dispensasjon mm.  
 
Arkivsaksnr.: 12/93  Arkiv: BYG 37/63  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
114/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning anser at fordelene med å godkjenne 
dispensasjonene som det er søkt om i saken, er større enn ulempene, og at det 
derved er grunnlag for å godkjenne dispensasjonene fra reguleringsplan nr 15 «S-V 
Norderhov», kommuneplan bestemmelsen § 1.3 og plan- og bygningsloven §29-4. 
 

2. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon 
fra Kommuneplan bestemmelsen § 1.3. regulert formål som bensinstasjon, 
reguleringsplan nr 15 ”S-V Norderhov” fra 1947 §5 vedrørende takform, §7 
vedrørende avstand til eiendomsgrense, samt plan- og bygningsloven §29-4 
vedrørende gesimshøyde. 
 

3. Myndighet til viderebehandling av saken inkludert ilegging av saksbehandlingsgebyr, 
delegeres til rådmannen.  
 

4. Støyforhold må dokumenteres i forhold til Miljøverndepartementet retningslinjer for 
behandling av støy i arealplanlegging T- 1442.  

 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 
 
Utskrift sendes: 

 
SG Arkitektur AS v/Ketil Myrseth, Hvervenmoveien 4, 3511 HØNEFOSS 
Pål Iversen Holding AS, Baskerudberget 27, 3531 KROKKLEIVA 
Leknes Eiendom AS, Osloveien 23, 3511 HØNEFOSS 
 
 

Innledning / bakgrunn 
Pål Iversen Holding AS har kjøpt tomten med dagens Shell-stasjon. Eksisterende bebyggelse 
tenkes revet og erstattet med nytt bygg. Bygget vil inneholde lokaler for salg av biler og 
bilverksted. Bygget tenkes utført med parkeringskjeller under hele bygget. Det tenkes 
etablert 10 hybler tilbaketrukket på taket over verkstedet. Arealet varier fra 26-30 m². 
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Hyblene er spesielt tiltenkt studenter på HIBU. Hyblene får terrasse på 8-10 m² hver som 
uteareal. 
 
 

Forholdet til overordnede planer 
 
Reguleringsmessige forhold: 
I følgeskriv 09.02.2012 har SG Arkitektur v/Ketil Myrseth redegjort for at for området gjelder 
reguleringsplan nr 15 ”S-V Norderhov” fra 1947. Tomten er regulert til bruk som 
bensinstasjon. Planen er meget ”overfladisk” både med hensyn til vedtekter og fysisk 
detaljutforming. 
Planen overstyres av kommuneplanbestemmelsene blant annet når det gjelder 
utnyttingsgrad. Det søkes om bruksendring, og 12.09.2012 om dispensasjon fra 
reguleringsplanen vedrørende ny bruk. 
Kommuneplanbestemmelsene angir tomten som sentrumsområde og åpner for bolig, 
kontor og forretning. I ny reguleringsplan for Eikli / Dalsbråtenområdet som ligger like ved 
åpnes det dessuten for forretningsvirksomhet som ut fra plassbehov, vareutvalg og 
transportbehov ikke naturlig hører hjemme i sentrum.   
 
Det er et ønske å slippe omregulering av tomten. Prosjektet vurderes av SG Arkitektur å ha 
små konsekvenser for eksisterende omkringliggende bebyggelse.  

- All bygging skjer på egen tomt. Prosjektet vil ikke avvike fra områdets åpne 
bygningsmessige struktur. 

- Trafikkmengden antas å bli redusert i forhold til regulert bruk som bensinstasjon. 
- Avvik fra gjeldende kommuneplan er små og gjelder ikke funksjon. 
- Tiltaket er i tråd med dagens retningslinjer og ønsker for byens utvikling. 

  
 
Utnyttingsgrad: 
SG Arkitektur forklarer at gjeldende reguleringsplan ikke angir utnyttingsgrad, kun 
etasjeantall og takvinkel. 
SG Arkitektur viser til at prosjekt har en % BYA på ca 48 % eks parkering. På 
reguleringsplaner utarbeidet etter 1.7.2007 ble parkeringsareal også trukket inn i U- graden.   
Det brukes ulike beregningsmåter for å bestemme utnyttelsesgraden. Av nyere 
reguleringsplaner i Hønefoss angir for eksempel Hønefoss- senteret utnyttelsesgraden som 
maksimalt bruksareal. 
Sentrumskvartalet har brukt total TU. 
På Eikli er det benyttet % BYA på kartet (40 %) mens reguleringsbestemmelsene for samme 
område bruker BRA med oppgitt antall m² for hvert felt, eks parkering. Det differensieres 
også på arealenes bruk. 
 
Det arbeides for tiden med oppgradering av kommunedelplanen der det er en klar intensjon 
å øke tettheten i sentrum av Hønefoss, samt gi rom for flere boliger. Omsøkt tomt tilhører 
sentrum, og prosjektet vurderes av SG Arkitektur å ville være i tråd med denne ønskede 
utviklingen. 
 



  Sak 114/12 
 

 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.   
 

Dispensasjoner 
 
Fra reguleringsplanens § 5, Høyde og takform. 

Reguleringsplanens § 5 angir at bygninger kan oppføres i inntil 2 etasjer. Bygg skal ha sadel 
eller valmtak med en takhelling på 22-30 grader. Flatt tak krever dispensasjon. Det synes 
ikke å være søkt om dispensasjon vedrørende tak form. 

PBL § 29-4. angir regler for byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense. 

Loven angir maksimal gesimshøyde på 8 m og mønehøyde på 9. m. Avstand til nabogrense 
skal ikke være mindre enn byggets halve høyde og ikke mindre enn 4 m. 

På flate tak og pulttak er ”mønet” definert som gesims. 

SG Arkitektur forklarer at næringslokalene krever en viss høyde for å kunne benyttes over to 
plan. Biler er plasskrevende og det er viktig for utnyttelse av lokalene at gulvnivå 
forbeholdes salgsgjenstandene, mens tekniske og sosiale og rom for administrasjon legges 
til mezzanin. Verkstedet krever også mulighet for stor løftehøyde. Det er tilstrebet og ikke å 
få et høyere hus enn 9 m, som tilsvarer lovens maksimale mønehøyde. Gesimshøyden 
overskrider da med 1 m. Det søkes om dispensasjon fra kravet til maksimal gesimshøyde.  

 

Fra reguleringsplanens § 7, avstand til nabogrense. 

Reguleringsplanens § 7 angir at ingen bygning må ligge nærmere nabogrensen enn 5 m. 

Det er av vesentlig betydning at en får så stort uteareal som mulig mot nord og øst. I dagens 
reguleringsplaner er det vanlig å benytte 4. m byggelinje mot nabotomter. Det forutsettes at 
avstand klargjøres i brannteknisk konsept før eventuell IG. 

 

Fra reguleringsplankartet. 

Reguleringsplankartet angir eiendommens bruk til bensinstasjon. Det søkes dispensasjon fra 
reguleringsplankartetets formål bensinstasjon. 

 
Fra kommuneplanen bestemmelsen §1.3, senterområder. 
 
Kommuneplan bestemmelsen § 1.3 angir at område Ekli/Dalsbråten kan tillates industri og 
kontorvirksomhet, samt forretningsvirksomhet som ut fra plassbehov, vareutvalg og 
transportbehov ikke hører hjemme i sentrum. Dispensasjonen gjelder her etablering av 
hybler. SG Arkitektur vurderer at bilforretning og verksted vurderes å ligge innenfor 
bestemmelsens intensjoner. 
 
Vi kan ikke se at dispensasjonene kan gi vesentlige ulemper for allmennheten.  Fordelene 
for utviklingen av området, blant annet med parkering under bakken, teller positivt. Vi kan 
heller ikke se at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.   
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Juridiske forhold  
 
Plan- og bygningsloven kap. 19 omhandler behandling av dispensasjonssaker. Ref. plan- og 
bygningsloven § 19 “Dispensasjon krever grunngitt søknad. Kommunen kan gi varig eller 
midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan 
settes vilkår for dispensasjonen. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering.” 
Det kan vanligvis ikke gis dispensasjon på bakgrunn av private eller økonomiske grunner. 
 
 

Behov for informasjon og høringer 
 
Fylkesmannen 
 
I brev 26.03.2012. Har fylkesmannen i Buskerud uttalt seg til søknaden om dispensasjon.  
Fylkesmannen skriver at fordelene ved å gi dispensasjon må være større enn ulempene.   
Fylkesmannen anbefaler blant annet at det ved etablering av nye boliger, også hybler, legges 
vekt på å sikre et godt bomiljø. Nye boliger bør ha tilgang til uterom på bakkenivå med 
tilfredsstillende forhold når det gjelder støy, luftforurensing, sol og trafikksikkerhet. 
Fylkesmannen viser til nasjonale forventninger, og rikspolitiske retningslinjer for barn og unges 
interesser i planleggingen.  
 
Fylkesmannen forutsetter at Miljøverndepartementet retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging T- 1442 blir fulgt opp.  
 
Statens vegvesen 
I brev 16.05.2012. har Statens vegvesen uttalt seg vedrørende tiltaket. Det nevnes blant 
annet at gjeldene byggegrense er 15 meter, og tiltaket det søkes dispensasjon for, er ikke 
tenkt plassert i strid med denne byggrensen. Statens vegvesen presiserer at dagens 
byggegrense er satt ut i fra at det ikke er boliger på eiendommen og at planen er svært 
gammel. Ved en eventuell planendring, skal nye byggegrenser blant annet vurderes i forhold 
til støysituasjonen i det aktuelle område. For regulering av ny støyømfintlig bebyggelse nær 
riks- eller fylkesvei kreves støyforholdene dokumentert og nødvendig tiltak innarbeidet i 
planen. 
 
Statens vegvesen er ikke enig i kommunes vurdering å tillate boligbygging på eiendommen. 
Statens vegvesen vurderer trafikkbelastningen økt, i forhold til dagens bensinstasjon. 
Forholdet til kollektiv og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skolevei) må også 
avklares. I den grad tiltaket medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på 
fylkesveien, må det settes vilkår som ivaretar disse forholdene. Statens vegvesen forlanger 
dette gjennomført før område tas i bruk. 
 
Statens vegvesen konkluderer med blant annet at kommunen har vurdert at det ikke er 
nødvendig med dispensasjon fra reguleringsformålet i gjeldende plan eller området 
sentrumsfunksjon i gjeldende kommuneplan. Staten vegvesen er uenig i dette. Videre 
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mener statens vegvesen at det er ivaretagelse av støy og trafikksikkerhet i forhold til 
fylkesvei 35, som vil være avgjørende for fordelen ved å gi dispensasjon i denne saken. 
Under forutsetting av at trafikksikkerheten for alle trafikanter i tilknytning til eiendommene 
og støyforholdene er tilstrekkelig ivaretatt, vil ikke statens vegvesen motsette seg at 
kommunen gir dispensasjon av omsøkte tiltak på eiendommen. 
 

Alternative løsninger 
  
 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om 
rammetillatelse, bruksendring, dispensasjon og til uttalelse fra Fylkesmannen 
26.03.2012 og til rådmannens saksfremlegg. 
 

1) Etter en helhetsvurdering finner Hovedkomiteen for miljø- og 
arealforvaltning at hensynene bak fra reguleringsplan nr 15 S-V 
Norderhov” fra 1947, kommuneplan bestemmelsen § 1.3 og plan- og 
bygningsloven §29-4 blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses fordelene 
ved å gi dispensasjon ikke å være større enn ulempene til at det kan 
dispenseres. 
 

2) Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 avslås søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan nr 15 S-V Norderhov” fra 1947, 
kommuneplan bestemmelsen § 1.3 og plan- og bygningsloven §29-4. 
 

 
Se vedlagte orientering om klageadgang 

 
 

Prinsipielle avklaringer 
 
Forurensing i grunnen: 
Det er ifølge tiltakshaver opplyst at tidligere eier har gjort undersøkelser om det finnes 
forurensing i grunnen. Eventuell rapport har det ikke vært mulig å framskaffe. Vedlagt følger 
imidlertid kopi av kjøpekontrakt der det i punkt 6: ”eiendommens tilstand m.v”, oppgis at 
selger opprettholder forsikring i Gjensidige fram til 1.10.2013 vedrørende forurensing i 
grunnen. 
Rådmannen forutsetter at det vil bli gjort undersøkelse vedrørende forurensing i grunn, i 
henhold til forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider, før 
eventuell igangsettingstillatelse gis. 
 
Støyberegninger: 
Det vil i følge ansvarlig søker bli gjort støyberegninger for boligdelen før det søkes om 
igangsettingstillatelse. Hyblene er trukket tilbake fra Osloveien, og halvparten av hyblene 
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har uteareal mot vest. Taket på bilhallen er løftet mot Osloveien. Løsningen vil foruten å ha 
en visuell effekt også danne en støyskjerm for utearealene mot øst. 
 
Utearealer/Grøntareal: 
Det er tenkt lagt opp til grønn sone mot nabo i sør og vest. Mot øst er det i dag et plantefelt 
mellom Osloveien og gangveg. Feltet danner en myk overgang mellom Osloveien og 
bebyggelsen vest for veien.  
 
Parkering: 
Sone på eget areal mellom gangveg og omsøkt bygg tenkes brukt til parkering. Det vil bli ca 
12 parkeringsplasser på egen tomt samtidig som naboen i nord - Osloveien 23 vil få 
kjøreadkomst til sin parkering over 23B’s tomt. 
Det vil også bli 26 parkeringsplasser i kjelleren.  
 
Skilting: 
Det er i dag et steinsatt felt med reklamesøyle for Shell ut mot gangvegen. Dette tenkes 
fjernet. 
Skilting tenkes plassert på husvegg. 
 
 
Adkomst fra Osloveien. 
Dagens adkomstforhold til Osloveien endres ikke, men trafikkmengden antas å bli vesentlig 
redusert, i forhold til tidligere drift som bensinstasjon. 
 
 
Nabovarsling: 
Ved fristens utløp var det kommet inn en kommentar fra eier av Leknes Eiendom AS og 
Bomiljø Ringerike AS, Osloveien 23. 
Kommentaren inneholder en presisering om at bygging ikke må skape problemer for deres 
drift. Det framkommer også en påpeking om at en ikke har noen innvendig til dispensasjon 
fra gesimshøyde om en selv behandles likt om situasjonene skulle oppstå.  
Ny nabovarsling om dispensasjon 20.08.12 kom det ikke nabomerknader til. 
 

Rådmannens vurdering 
 
Det kan ikke gis noe forhåndsløfte om godkjenning av dispensasjon det ikke er søkt om på 
naboeiendommen. Aktuelle gjeldende reguleringsmessige forhold på vedtaks tidspunkt har 
betydning. Rådmannen ser ikke på kommentaren fra Leknes Eiendom AS og Bomiljø som 
noen protest. 
 
Rådmannen mener at bygningen det søkes om, og bruken av bygningen og eiendommen 
passer bra på en eiendom som er regulert til bensinstasjon. Det er positivt med slike små bi-
leiligheter.  
Rådmannen vurderer at ansvarlig søker har redegjort for de ulike momentene i saken på en 
relevant måte, og at tiltaket kan bli bra under forutsetning at: 
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- Fylkesmannens og Statens vegvesens forutsetning av Miljøverndepartementet 
retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T- 1442 blir fulgt opp.  

- Statens vegvesens forutsetting av trafikksikkerheten for alle trafikanter i tilknytning 
til eiendommene og støyforholdene er tilstrekkelig ivaretatt. 

- Forholdet til kollektiv og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skolevei) må 
også avklares. 

- I den grad tiltaket medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på 
Osloveien, må det settes vilkår som ivaretar disse forholdene. Statens vegvesen 
forlanger dette gjennomført før område tas i bruk. 

- Rådmannen forutsetter at det vil bli gjort undersøkelse vedrørende forurensing i 
grunn, i henhold til forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og 
gravearbeider, før eventuell igangsettingstillatelse gis. 

-  
 
Derved anses uttalelsene å ha blitt tilstrekkelig ivaretatt 
 
Rådmannen anser fordelene med å godkjenne søknaden med dispensasjon, er større enn 
ulempene og at det derved er grunnlag for og godkjenne søknaden fra reguleringsplan nr 15 
”S-V Norderhov” fra 1947 og kommuneplanbestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt.  
Videre anses fordelene ved å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene til at det 
kan dispenseres. 
 
 
Miljømessige forhold 
 
På eiendommen hviler det mistanke om forurensning i grunnen. Det er tiltakshavers ansvar 
å undersøke grunnen i samsvar med forurensingsforskriftens kap 2 og veileder om 
helsebaserte tilstandsklasser forurenset grunn (TA 2553/2009). I tilfelle det blir oppdaget 
forurensing skal det på bakgrunn av undersøkelsene, lages en tiltaksplan for opprydning. 
Ingen terrenginngrep kan settes i gang før denne planen er godkjent av kommunen.  
Det er også mistanke om nedgravde oljetanker på eiendommen. Fjerning og håndtering av 
disse bør følge forurensingsforskriftens kap 1.  
 
Hovedkomiteen anbefales å godkjenne søknaden med nødvendig dispensasjoner. 
 
 
Saksdokumenter 
Trykte vedlegg: 

- 3 stk vann- og avløpskart 
- Situasjonskart med eksisterende bygning. 
- Situasjonskart med fremtidig planlagt bygning. 
- Situasjonskart A0.1 
- Plan tegninger A1.0 – A1.1 – A1.1.1 – A1.2   
- Snitt tegninger : A2.1 – A2.2  
- Fasade tegningerA3.1 – A3.2 
- 2 stk illustrasjons foto fra nord. 
- Brev fra Leknes Eiendom AS datert 18.01.2012 
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- Følgeskriv (vedlegg B) 30.12.2011 
- Følgeskriv 09.02.2012. 
- Uttalelse 26.03.2012. fra fylkesmannen i Buskerud. 
- Ny uttalelse fra Statens vegvesen 06.05.12. 

  
  
 
Ikke trykte vedlegg: 
 

- Diverse dokumenter som søknadsblanketter og bekreftelse på nabovarsling osv. 
- diverse e-postkorrespondanse. 

 
 
 
 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 05.06.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Roar Nilsen 
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Gnr.163/10,14,15,22  - Sokna - gjenoppbygging etter brann  
 
Arkivsaksnr.: 11/4113  Arkiv: BYG 

163/10,14,15,22  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
115/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknaden om dispensasjon, søknad 
om rammetillatelse og bruksendring, uttalelser fra regionale myndigheter, nabomerknader 
og til rådmannens saksframlegg. 
 

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 
fordelene ved å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene at det kan 
dispenseres. 

2. Synspunktene til uttaleinstansene anses tilstrekkelig ivaretatt ved betingelser som 
settes i saken. 

3. Hovedkomiteen finner ikke å kunne imøtekomme nabomerknader ved å avslå saken, 
men mener at flere av momentene som naboene tar opp ivaretas ved vilkår i saken. 

4. Hovedkomiteen innvilger dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1, jf. 
plan- og bygningslovens § 11-6 og § 19-2 til gjenoppbygging etter brann, med formål 
leilighetshotell på vilkår. 

5. Hovedkomiteen godkjenner søknad om rammetillatelse i henhold til plan- og 
bygningslovens § 21-2, 5. ledd på vilkår. 

6. Dispensasjon og rammetillatelse gis på følgende vilkår:  
a. Det er ikke gitt godkjenning til bruksendring til boliger. Hovedkomiteen ser 

ikke for seg at en slik søknad vil bli godkjent. 
b. Det skal utarbeides en vann- og avløpsordning som gjør at tiltaket ikke fører 

til forurensning av resipienten i strid med forurensningsregelverket og 
vannforskriften innen søknad om igangsetting, og ordningen må 
etterkommes ved utbyggingen. 

c. Det skal gjennomføres grunnundersøkelser etter veileder for helsebaserte 
tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553/2009 før noe form av 
terrenginngrep kan tillates. Hvis undersøkelsene påviser forurensning vil 
opprydning kreves før bygningsarbeider kan igangsettes. 

d. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse før det er dokumentert at 
brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 

e. Før tiltak kan igangsettes må det foreligge godkjent søknad om avkjøring og 
en gjennomføringsavtale om tiltaket med Statens vegvesen. 
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f. Status vedrørende tilfluktsrommet må avklares med Sivilforsvaret før søknad 
om igangsettingstillatelse. 

 
7. Sluttbehandling av søknad om rammetillatelse og bruksendring delegeres til 

administrasjonen. 
 
     Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
 
 
Utskrift sendes:  
Roar Jørgensen AS, Hvervenmoveien 45, 3511 HØNEFOSS 
BEFA AS v/Jan Askeland, Gamle Foldnesvegen 116, 5353 Straume 
Statens Vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 Arendal 
Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen 
Naboer:  
Dag Alfredsen, 3534 Sokna 
Mette Christin Lerfaldet, Narverud, 3534 Sokna 
Kjersti Land Nyhus, Land Gård, 3534 Sokna 
Bjørn Maribo og May Elin Solli Maribo, 3534 Sokna 
Marit Kristine Nyhus, Birkeland, 3534 Sokna 
Turid Landsdalen og Øivind Ørpen, Nedre Land, 3534 Sokna 
May Elin Solli Maribo, 3534 Sokna 
Kine Maribo og Tor-Kåre Dalen, Furulund, 3534 Sokna 
 

Sammendrag 
Eiendommen ligger i det som i kommuneplanen for Ringerike kommune, er definert som 
LNF-område. Det søkes om dispensasjon fra formålet i kommuneplanen for å kunne 
gjenoppbygge bygningsmassen etter brann, med formål hotelldrift.  
Det har kommet merknader fra alle naboer til tiltaket. Søknaden er sendt på høring internt i 
kommunen og til regionale myndigheter. 
Rådmannen finner etter en helhetsvurdering å kunne innvilge dispensasjon på vilkår. 
 

Innledning / bakgrunn 
En del av bebyggelsen på tidligere Bergland hotell er revet etter brann 13.03.2010. Det er 
søkt om gjenoppbygging. Naboer har protestert. 
 
Saksopplysninger: 
På vegne av Befa AS søker Roar Jørgensen AS om dispensasjon fra vedtatt kommuneplan for 
Ringerike kommune, og om rammetillatelse for å gjenoppføre av den del av Bergland hotell 
som ble rammet av brann på eiendommen den 13.03.2010.  
Det har vært gjestgiveri og hotell på eiendommen fra tidlig på 70-tallet (kanskje før) til 
februar 2002 da det ble gitt bruksendring for lokalene til kontor og lager. Nåværende eier 
overtok eiendommen i desember 2008.  
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Eiendommen består av to teiger, en med gnr 163 bnr 10,14,15 og en med gnr 162 bnr 22. 
Tomtearealet er oppgitt å være 6106 m². 
 
Etter brannen ble det gitt rivingstillatelse i juni 2011, hvor det er angitt at «den østre delen 
(bygget 1980) beholdes inkl. svømmehall og bomberom. Denne delen er tenkt restaurert 
etter fjerning av himling og gulvbelegg.»  
 
Det søkes nå om oppføring av tilbygg og tillatelse for et leilighetshotell med 25 leiligheter og 
en overnattingskapasitet på 100 personer. Det vil være mulig å ha parallelt arrangement 
med ca. 100 gjester i hotellets auditorium eller bespisningsareal. Leilighetene er relativt 
store, tilpasset familier og grupper, med små kjøkkenløsninger på rommene slik at gjestene 
kan ordne mat selv, om det er ønske om det. 
Det vises for øvrig til søkers følgebrev i saken (journalpost 11/4113-9).  
 
Nabomerknader og tilsvar: 
Det har kommet flere merknader fra naboer til tiltaket. 
(journalpost 11/4113-3, 4,5,6,7 og 8. også vedlagt søknaden 11/4113-9).  
Merknadene er kommentert i svar fra ansvarlig søker. Kommentaren er også sendt 
naboene.  
(journalpost 11/4113-9 vedlegg «innsigelser») 
Naboenes merknader berører i hovedsak disse punkter: 

• Manglende g/s-veg fra Sokna til Bergland. 
• Avløpsanlegg. Det påpekes mangler og problemer ved den tidligere avløpsordningen. 

Det uttrykkes skepsis til hvordan ny avløpsløsning er tenkt gjennomført. Det er 
miljømessig uakseptabelt å la utslipp gå ut i Torevannet uansett om det skjer via 
avløp, over dyrket mark, eller via Landselva. Landselva er drikkevann for dyr, og er et 
fiskeførende vassdrag. 

• Drikkevann. Bekymring for grunnvannstanden i området hvis Bergland skal øke 
kapasiteten og borre energibrønner. Naboer mener der er risiko for saltforurensning 
av vannet fra dagens Rv7. 

• Bruksendring. Naboer påpeker at da eiendommen brant hadde den status som 
lager/kontorbygg. De er skeptiske til ny bruk som hotell, og at tidligere hotelldrift på 
eiendommen ikke har fungert siden tidlig på 90-tallet. Naboer vurderer en slik drift å 
ikke være lønnsom. Gjennomgangstrafikken forsvinner sommeren 2014. 

• Bruk av busslomme. Dette momentet er korrigert av søker før søknaden ble innsendt. 
• Bekymring for uønsket trafikk/ferdsel på private veier og dyrket mark. Det er 

begrensede utearealer på hotellet. Naboene frykter forsøpling, konflikter i forhold til 
beitedyr, lukking/åpne grinder og sikkerhet med hensyn på dyrehold og 
landbruksmaskiner. Det påpekes mulige konflikter mellom hotelldrift og 
landbruksdrift (støy, støv, lukt, fluer) 

• Høyder. Høyde på nytt bygg skygger for sola og gir dårligere vekstforhold på del av 
eiendommen 163/1. 

 
Nabomerknader og søkers kommentar til merknadene foreligger i saken. 
 
Nabomerknader er kommentert i søknaden. Merknadene berører i hovedsak tema som 
behandles i rammetillatelsen og en fremtidig søknad om utslippstillatelse. 
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Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen ligger i uregulert område. Området er i kommuneplanen for Ringerike 
kommune, vedtatt 30.08.2007, definert som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-
område). Bestemmelsene til LNF-område i kommuneplanen sier: «I landbruks-, natur- og 
friluftsområdene er det tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak som er ledd i stedbunden 
næring, dog tillates ikke landbrukstiltak som driftsbygninger, masseuttak og driftsveier i 
byggeforbudssonen langs vassdrag i alle LNF-områdene, jfr. §5.  
Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse av 
slik bebyggelse, samt fradeling til slikt formål.  
I LNF-områder tillates etablering av mindre kraft-/telefonledninger for boliger og stedbunden 
næring, kommunikasjonsmaster og tiltak i forbindelse med kommunaltekniske anlegg.» 
 
Retningslinjene til bestemmelsen sier bl.a.: «…Innenfor LNF-områdene kan det gis dispensasjon 
for etablering av spredt ervervsbebyggelse, dersom denne har funksjon som binæring i 
landbruket eller vurderes å ha stor betydning for sysselsettingen i området.» 
 
Det søkes om dispensasjon (journalpost 11/4113-9 vedlegg «søknad om dispensasjon») fra 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 for å gjenoppbygge Bergland hotell i LNF-område hvor 
tidligere hotell var plassert. Søknaden begrunnes i gjenoppbygging etter brann, og at nytt 
bygg vil ha samme plassering og størrelse som tidligere. Hotellet vil ha færre rom/leiligheter 
enn tidligere. Hotellet har 3780 m² bruksareal og 2080 m² bebygd areal (inklusive 
parkering). 
 

Juridiske forhold  
En dispensasjon innebærer et unntak fra planer og bestemmelser. Ved dispensasjon gis det 
tillatelse i enkelttilfeller å fravike bestemmelser/planer gitt i medhold av plan- og 
bygningsloven til gunst for søker. Men lovens dispensasjonsbestemmelser gir ikke hjemmel 
til å fastsette generelle unntak fra lov eller plan. 
Dispensasjonen innebærer at tiltaket, til tross for at det er i strid med plan- og 
bygningslovgivningen, likevel er lovlig så langt dispensasjonen rekker. En dispensasjon i en 
plansak innebærer derfor kun et unntak fra planen i et enkelt tilfelle, men planen som sådan 
blir uendret. En dispensasjon fra en reguleringsplan medfører altså ikke noen endring av 
reguleringsplanen. 
 

Tidligere behandlinger og vedtak  
Riving av en del av bygningen etter brannen ble godkjent i delegasjonssak nr. 306/11 den 
06.06.2011. Rivingsaken ble avsluttet med ferdigattest den 06.01.2012. 
Det ble avholdt forhåndskonferanse om tiltaket den 27.10.2011. 
 

Økonomiske forhold 
Det er viktig for eierne å få gjenoppbygge eiendommen av hensyn til forsikringen.   
 



  Sak 115/12 
 

 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.   
 

Behov for informasjon og høringer 
Intern høring: 
Søknaden ble 01.06.2012 sendt ut på intern høring. Bygningsmyndigheten har pr. 
04.07.2012 mottatt uttalelse fra miljøvern, miljørettet helsevern, brann- og 
redningstjenesten og kommunens utviklingssjef. 
Det ble bedt om en vurdering av tiltaket, og søknaden om dispensasjon utfra deres 
sektormyndighet, og hvilke vilkår som må stilles til en dispensasjon for å kompensere for 
eventuelle ulemper tiltaket måtte medføre. 
 
Miljøvernrådgiver sier:  

• Eiendommen kan ikke tilknyttes offentlig kloakkledning. Det kreves derfor en separat 
avløpsløsning. Hvis eiendommens opprinnelige utnyttelsesfaktor legges til grunn vil 
det kunne være utfordringer knyttet til håndtering av avløpsvann pga av mangel på 
plass og løsmasser. 100 døgngjester i tillegg til 100 dagsgjester og svømmebasseng 
vil kreve generere til tider store mengder med avløpsvann. Prosjektering og 
oppfølging av et slikt anlegg skal følge forurensingsforskriftens kap 13. 

• Bygninger som er bygget/tilbygget på 60- og 70- tallet inneholder ofte en del 
forurensede stoffer. Det er derfor svært vanlig å finne forurensing i grunnen etter 
brann. I tillegg er det mistanke om at det befinner seg en til flere gamle oljetanker på 
eiendommen. Det skal derfor gjennomføres grunnundersøkelser etter veileder for 
helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553/2009 før noe form av 
terrenginngrep kan tillates. Hvis undersøkelsene påviser forurensning vil opprydning 
kreves før bygningsarbeider kan igangsettes.   

 
Ringerike brann- og redningstjeneste forutsetter at slokkevannskapasiteten ved nye 
Bergland Hotell blir så god at man kan forsyne sprinkleranlegget, samtidig som 
brannvesenet behov for slokkevann blir ivaretatt. 
 
Miljørettet helsevern uttaler: 

• Ut i fra et helsehensyn vil etablering leilighetshotell i landlige omgivelser og med kurs- 
og konferansevirksomhet, turisme og friluftsaktiviteter eller tilsvarende profil være et 
positivt tiltak.  

• Leilighetshotellet må imidlertid før oppstart kunne vise til godkjent vannforsyning og 
utslippstillatelse før annen godkjenning etter Forskrift om miljørettet helsevern og 
andre forskrifter etter Folkehelseloven kan gis.   

 
Landbrukskontoret sier i en epost 25.09.2012 at de ikke har noen merknader til tiltaket og at 
«Bruken på det aktuelle området blir ikke vesentlig endret fra den opprinnelige bruken som 
hotell. Vi ser ikke at dette kommer i konflikt med noe lovverk vi forvalter.» 
 
Høring hos regionale myndigheter. 
Saken ble 04.07.2012 sendt regionale myndigheter for vurdering: 
 
Fylkesmannen i Buskerud - «Fylkesmannen vil primært anbefale at lokalisering av 
hotellvirksomhet avklares på et overordnet plannivå. Vi ber om at forhold knyttet til 
transport, klima, energi, naturmangfold, vassdrag, landskap, barn og unge, støy og 
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universell utforming blir vurdert og ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. Ut i fra hensynet 
til en samordnet areal- og transportplanlegging anses lokaliseringen som lite gunstig. Vi ber 
om å bli holt orientert om videre vedtak i saken.» Videre støtter Fylkesmannen rådmannens 
vurdering i oversendelsesbrevet av at en eventuell bruksendring til bolig ikke kan påregnes. 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at området omfattes av rikspolitiske retningslinjer for 
vernede vassdrag.  
Fylkesmannen forutsetter at utslipp fra et fremtidig avløpsanlegg ikke vil føre til 
forurensning av resipienten i strid med forurensningsregelverket og vannforskriften. 
Fylkesmannen vil holdes orientert om vedtak, og vil vurdere om de vil benytte sin 
klageadgang. 
 
Buskerud fylkeskommune - «Søknaden gjelder ..Det foreligger ikke spesielle hensyn som er 
til hinder for dispensasjon. Kommunen bør skille mellom behandling av dispensasjonssaken 
og byggesaken. Det er kun dispensasjonssaken som skal oversendes regionale myndigheter 
til uttalelse. Etter dispensasjonssaken er behandlet kan byggesaken behandles 
administrativt. Det er mulig å gi dispensasjon på vilkår. Vi er enige med kommunen at de 
ikke er aktuelt med boliger/leiligheter i dette området» 
Et dispensasjonsvedtak i denne saken vil ikke vurderes å være i strid med kriteriene for å 
kunne vurdere dispensasjon. Tiltaket vurderes ikke å være i strid med landskap- eller 
friluftsinteresser. Tiltaket berører heller ikke kulturminneinteresser. 
 
Buskerud sivilforsvarsdistrikt - Har ingen innvendinger, men forutsetter at tilfluktsrommet 
som ligger i den østre delen av bygget som ble oppført i 1980, opprettholdes og 
vedlikeholdes etter den standard/forskrift det ble bygget etter. 
 
Mattilsynet - Påpeker at de er tilsynsmyndighet, og ikke gir råd i slike saker. Viser til 
Drikkevannsforskriften, og påpeker at vannforsyningssystemet til Bergland vil være 
godkjenningspliktig i Drikkevannsforskriftens § 8. 
Mattilsynet kjenner ikke til private brønner i området, men påpeker at det må tas hensyn til 
eksisterende private vannforsyninger. Mange grunnboringer i samme kilde gir økt risiko for 
å forurense vannreservoaret. Naboers erfaringer med saltforurensinger i grunnvannet tillagt 
avrenning fra RV7, tilsier at det må undersøkes for om drikkevannskilden er blitt negativt 
påvirket av dette. 
 
Statens vegvesen - «Ut fra en samlet vurdering vil Statens vegvesen ikke motsette seg at det 
vedtas å gi dispensasjon fra gjeldene kommuneplan med formål hotelldrift». Det forutsettes 
at det fremmes en egen søknad til vegvesenet i saken. Det kan ikke startes arbeider på 
eiendommen før det foreligger en gjennomføringsavtale med Statens vegvesen om tiltaket. 
 
Ansvarlig søker har kommentert uttalelsene i eget brev mottatt 29.08.2012.  Det står bl.a. at 
fylkeskommunen har oppsummert sitt svar godt og at uttalelsen gjelder kun dispensasjonen. 
Søker presiserer at det ikke er søkt om boliger/leiligheter.  
I kommentar til vegvesenet opplyser søker at det allerede finnes busslomme på stedet, og 
forutsetter at et vedtak i saken skal gi føringer for videre forhold til vegvesenet og deres 
krav. 
Kommentaren til fylkesmannen oppfattes som generell og overordnet. Siden det gjelder en 
gjenoppbygging etter brann virker det unaturlig å trekke inn vurderinger på overordnet 
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plannivå. Søker sier at mange tilsvarende virksomheter har lokaliseringer som krever mer 
transportplanlegging enn denne. Søker mener behovet for gang- og sykkelvei er overdrevet 
da vegen blir nedgradert til fylkesveg før hotellet tas i bruk. Kvalitetene på utearealene vil 
også være bedre fordi trafikkmengden på vegen blir vesentlig mindre. 
Mattilsynet har ingen kommentar knyttet til dispensasjonsspørsmålet. 
Ansvarlig søker ser at det er uklarhet om tilfluktsrommet, men forventer at dette vil kunne 
avklares videre i saksprosessen. 
 

Alternative løsninger 
Dersom Hovedkomiteen ikke ønsker å innvilge dispensasjon, kan et vedtak se slik ut:  
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknaden om dispensasjon, søknad 
om rammetillatelse og bruksendring, uttalelser fra regionale myndigheter, nabomerknader 
og til rådmannens saksframlegg. 
 
1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses fordelene ved å 
gi dispensasjon ikke å være så mye større enn ulempene at det kan dispenseres. 
 
2. Hovedkomiteen avslår søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1, 
jf. plan- og bygningslovens § 11-6 og § 19-2 til gjenoppbygging etter brann, med formål 
leilighetshotell. 
 
3. Hovedkomiteen avslår søknad om rammetillatelse og bruksendring, jf. plan- og 
bygningsloven § 21-2, 5.ledd. da tiltaket ikke er i tråd med kommuneplanens formål, og 
det ikke er innvilget dispensasjon fra denne. 
 
Se vedlagte orientering om klageadgang 
 
Vedtak om å avslå og innvilge dispensasjon skal begrunnes, jf. fvl (forvaltningsloven)§§ 24 
25. Begrunnelsen skal inneholde en redegjørelse for hvordan man har kommet frem til 
resultatet i den konkrete saken som er til behandling. 
Det forutsettes at kommunen må ha en saklig grunn for ikke å dispensere (og som ikke kan 
avbøtes gjennom dispensasjonsvilkår). Dette kan for eksempel være at kommunen vil se 
saken i en større sammenheng, eller at det har vært mange nok dispensasjoner i området og 
at det eventuelt bør utarbeides ny plan før det gis tillatelse til flere tiltak. 
 
HMA kan vurdere å utsette saken for befaring.  
 

Prinsipielle avklaringer 
Rådmannen presiserer at en dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene ikke endrer 
praksis, og ikke skal gi presedensvirkning. Rådmannen delegerer vanligvis i slike saker 
behandling av søknaden om rammetillatelse til administrasjonen. I denne saken synes 
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rådmannen det er et poeng at behandlingen av dispensasjon og rammetillatelse samles i et 
vedtak. 
 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen har vurdert saken etter plan- og bygningsloven og etter naturmangfoldloven: 
 
Naturmangfoldloven: Det er ved eiendommen registrert en vintertrekkvei for elg. 
Registreringen er gjort 1/1-1987. Vi har ikke funnet andre registreringer f.eks med hensyn til 
«prioriterte naturtyper», eller «miljøregistreringer i skog» i vårt kartmateriale, eller i 
Direktoratet for naturforvaltnings naturbase. Etter en samlet vurdering finner vi at tiltaket 
ikke vil påvirke naturmangfoldet i særlig grad. Vi kan ikke se at en gjenoppbygging vil påvirke 
den registrerte trekkveien for elg.   
 
Plan- og bygningsloven: Tiltak som ikke er i samsvar med kommuneplanbestemmelsene, må 
behandles som dispensasjon eller plansak. Selv om området ikke er angitt som 
byggeområde i kommuneplanen, har Rådmannen vurdert det slik at denne saken kan 
behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19. 
 
Gjenoppbygging etter brann er et forhold som normalt anses å tale for at det gis 
dispensasjon.  
Rådmannen har vurdert uttalelsene og kommentarene. Merknadene om tilfluktsrom, 
avkjørselstillatelse, grunnundersøkelser og forhold til vann og avløp (inkl. brannvann) må 
avklares før søknad om igangsetting. 
Rådmannen kan ikke se at søknaden bør avslås på grunnlag av uttalelsene. 
 
Nabomerknadene er delvis imøtegått av søker, delvis gjennom vilkår til tillatelsen i 
rådmannens innstilling. Rådmannen mener det ikke er grunnlag for å avslå søknaden på 
grunnlag av nabomerknadene.  
 
Bygget blir liggende på samme sted og med tilnærmet samme størrelse og utforming. 
Dersom Bergland ikke hadde blitt utsatt for brann, ville eier ved vanlig vedlikehold trolig ha 
kunnet opprettholde drift i mange år fremover. Hvis det da hadde blitt søkt om 
bruksendring tilbake til hotellvirksomhet, med nødvendig opprydding i avløpsforholdene, 
finner rådmannen det rimelig at dette kunne blitt godkjent.  
 
Rådmannen vurderer derfor å kunne innvilge dispensasjon til gjenoppbygging av 
bebyggelsen med det viste formål.  
Rådmannen mener at fordelen ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene med 
bakgrunn i at det har vært en lovlig etablert drift på eiendommen før brannen og før 
kommuneplanen ble vedtatt. Ikke all bebyggelse er revet, noe er beholdt for 
gjenoppbygging/tilbygg. 
Samtidig vurderes at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensyn i lovens 
formålsbestemmelse ikke vesentlig tilsidesettes fordi vi anser at gjenoppbygningen ikke 
innebærer noen særlig endring på bekostning av landbruks-, natur- og friluftverdier. 
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Rådmannen foreslår diverse betingelser. Flere av disse må være avklart før 
igangsettingstillatelse kan gis.  
Rådmannen vil presisere at en eventuell fremtidig bruksendring til bolig ikke kan påregnes. 
Rådmannen vil også stille krav om at spørsmålene knyttet til vann- og avløp blir ivaretatt i 
henhold til uttalelsene i saken. 
 

Saksdokumenter 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
Trykte vedlegg: Utdrag av søknad med vedlegg (bl.a. nabomerknader) 
 Situasjonskart kart 1:2000 
 Situasjonskart kart 1:5000 med kommuneplanformål 
 Kartutsnitt 1:30000 (oversiktskart) 
 Flyfoto 1:5000 (etter brannen) 
 Bilder fra Google StreetView (før brannen) 3 stk 
 Oversendelsesbrev til regionale myndigheter datert 4.7.2012 
 Uttalelser fra regionale myndigheter 
 Søkers kommentar til uttalelsene 
 
Utrykte vedlegg: Referat fra forhåndskonferanse, øvrige dokumenter i søknaden (bl.a. 
      støyberegning, nabovarsler, flere tegninger m.m), uttalelser fra 
      sektormyndigheter  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Ringerike kommune, 25.09.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Knut Ivar Kollstrøm 
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Delegasjonssaker     
 
Arkivsaksnr.: 12/31  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
116/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Delegasjonssakene  tas til orientering. 
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Veinavn - klage på vedtak, Gamle Finnsandvei  
 
Arkivsaksnr.: 11/1532  Arkiv: L32   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
117/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Klagen er i strid med tilrådingen fra stedsnavntjenesten om skrivemåte. Klagen tas ikke til 
følge, og vedtaket om veinavnet Gamle Finnsandvei fattet 12.03.2012 opprettholdes. Saken 
oversendes til Klagenemnda for stedsnavnsaker for avgjørelse. Klagenemndas vedtak er 
endelig. 
 

Sammendrag 
På bakgrunn av klage på skrivemåten av veinavnet Gamle Finnsandvei, behandles saken på 
nytt i Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning. Klagen innebærer at navnet ønskes 
endret til Gamle Finsandvei med en n. 
 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye navn er at alle boenhetene skal få en veiadresse. Dette er 
spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og varelevering. Behovet for veiadresser har 
økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som 
benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å 
fungere, trenger en veiadresser som er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele 
veinavn. 
Navn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 
stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 
veinavn. Veinavn skal være varige og overleve mange omskiftninger og bør ikke være knytta 
til tidsbegrensede eller politiske forhold. Navn skal heller ikke velges ut fra markedsmessige 
hensyn. Navnet bør være lett å oppfatte, skrive og uttale. Personnavn bør man være 
tilbakeholdende med å bruke, og man kan ikke bruke navn på nålevende personer, det bør i 
hvert fall gå 5-10 år etter en persons død før navnet tas i bruk i en adresse. 
Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale 
og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp.  
  

Beskrivelse av saken 
Veien som tar av fra Ådalsveien ved Lykkja og går nordover parallelt med Ådalsveien til Sør-
Finnsand skal behandles på nytt i Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning. Navnet 
Gamle Finnsandvei ble vedtatt 12.03.2012. På bakgrunn av klage på skrivemåten fra 
Ringerike historielag, tas saken opp på nytt. 
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 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.   
 

 
Når det gjelder skrivemåten av navnet, uttalte Stedsnavntjenesten for Østlandet og 
Agderfylkene ved den første behandlingen at «i følge Norske Gaardsnavne og opplysningene 
i våres arkiv, er /finnsann/ uttalen av gårdsnavnet, som utgjør forleddet i dette veinavnet. 
Navnet kommer sannsynligvis av plantenavnet finn(e). Vi vil derfor tilrå skrivemåten Gamle 
Finnsandvei(en).»  
 
I uttalelsen til klagebehandlingen, skriver de at «navnet er riktignok skrevet Finsand i eldre 
matrikler, men dette er et resultat av eldre (dansk) rettskriving. Den eldste belagte 
skrivemåten av navnet er med to n-er (Ffinnæsandh 1511). Å skrive navnet med én n vil 
etter vår mening kunne føre til både feilaktig uttale og tolkning av navnet.» 
Stedsnavntjenesten står derfor ved deres forrige tilråding: Gamle Finnsandvei(en). 
 

Juridiske forhold  
Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 
18.05.1990.  
 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Navnevedtak ble gjort av Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning 12.03.2012, sak 
37/12 (saken ble også behandlet i hovedkomiteen 06.02.2012, sak 24/12).  
 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene som skal tildeles navn får tilsendt brev der de får muligheten 
til å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller andre 
foreninger som anses å ha interesse for sakene.  
 
Stedsnavntjenesten som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 
jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 
stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 
offentlig bruk. Kommunen skal melde inn alle endelige navnevedtak til SSR, jf. 
stedsnavnloven § 12. 
 
Stedsnavntjenesten har gitt ny vurdering på skrivemåten på bakgrunn av klagen fra 
Ringerike Historielag.  
 
Dersom klageren ikke får medhold i hovedkomitéen, sendes saken til Klagenemnda for 
stedsnavnsaker. Klagenemndas vedtak er endelig. 
 
Dersom klageren får medhold i hovedkomitéen, vil skrivemåten være i strid med 
Stedsnavntjenestens tilråding. Som navnemyndighet har blant annet Kartverket klagerett på 
dette vedtaket.  
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Rådmannens vurdering 
Vi forholder oss til uttalelsen fra stedsnavntjenesten om at navnet kommer sannsynligvis fra 
plantenavnet finn(e). Navnet bør derfor skrives med to n-er. Å skrive navnet med en n vil 
føre til feilaktig uttale og tolkning. Rådmannen går inn for å opprettholde vedtaket fra 
hovedkomiteen 12.03.2012 om Gamle Finnsandvei. 
 
Saksdokumenter 
Trykte: 

• Kartbilag  
 
Utrykte: 

• Uttalelse fra Ringerike Historielag, 25.06.2012 
• Ny vurdering fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene, 22.08.2012  

 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler. 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 20.09.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Elin Green 
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Endring av veier - Elvengvein og Sætraveien  
 
Arkivsaksnr.: 12/3044  Arkiv: L32   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
99/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.08.2012 
118/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtar endringer for følgende veier: 
1. Elvengveien 
2. Sætraveien 

 

Sammendrag 
Etter henvendelse fra grunneier langs gamle riksvei 7 ved Elvenga, foreslår rådmannen at 
veien som nylig fikk vedtatt navnet Sætraveien, deles opp i to navn. Rådmannen foreslår at 
strekningen fra Ramsrud til Sætra bru beholder navnet Sætraveien, men at strekningen fra 
Sætra bru til Elvenga blir en del av den eksisterende Elvengveien. Elvengveien vil da starte 
fra avkjøringa fra nye riksvei 7 ved Sætra bru og gå til Elvenga. 
 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye navn er at alle boenhetene skal få en veiadresse. Dette er 
spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og varelevering. Behovet for veiadresser har 
økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som 
benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å 
fungere, trenger en veiadresser som er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele 
veinavn. 
Navn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 
stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 
veinavn. Veinavn skal være varige og overleve mange omskiftninger og bør ikke være knytta 
til tidsbegrensede eller politiske forhold. Navn skal heller ikke velges ut fra markedsmessige 
hensyn. Navnet bør være lett å oppfatte, skrive og uttale. Personnavn bør man være 
tilbakeholdende med å bruke, og man kan ikke bruke navn på nålevende personer, det bør i 
hvert fall gå 5-10 år etter en persons død før navnet tas i bruk i en adresse. 
Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale 
og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp.  
 

Beskrivelse av saken 
Etter henvendelse fra grunneier langs gamle riksvei 7 ved Elvenga, ble rådmannen gjort 
oppmerksom på at veien bør ha eget navn fra den nye avkjøringa fra nye riksvei 7 ved Sætra 
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 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.   
 

bru og til Elvenga. For disse eiendommene er det ikke lenger naturlig å kjøre 
Ramsrudhellinga og forbi Sætragårdene. Det vil derfor være mest naturlig at veien deles i to 
navn. 
 
Bakgrunnen for at grunneieren ikke har kommet med forslaget tidligere var at det i 
forbindelse med navnesaken ikke var naturlig å varsle denne grunneieren. 
 

Juridiske forhold  
Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 
18.05.1990.  
 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Navnevedtak av Sætraveien ble gjort av Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning 
13.08.2012, sak 99/12 og navnevedtak av Elvengveien ble gjort av Hovedstyret for fysisk 
miljø 16.08.1993, sak 93/0111.   
 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene som skal tildeles navn får tilsendt brev der de får muligheten 
til å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller andre 
foreninger som anses å ha interesse for sakene.  
 
Veinavnet Sætraveien ble vedtatt i Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning 13.08.2012 
og Elvengveien ble vedtatt 16.08.1993. 
 
Kartverket kom med nye opplysninger i saken, som gjør at saken gjenopptas i 
hovedkomitéen.  
 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen foreslår å lytte til uttalelsen fra grunneierne om at den beste løsningen er at det 
blir ett navn på veien fra Ramsrud til Sætra bru og ett navn fra avkjøringa fra den nye 
riksveien ved Sætra bru og til Elvenga. 
 

Saksdokumenter 
Trykte: 

• Kartbilag over Elvengveien 
• Kartbilag over Sætraveien 

 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
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 Ringerike kommune, 24.09.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler: Elin Green 
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Endring av veinavn - Gamle Hallingdalsveien  
 
Arkivsaksnr.: 12/3044  Arkiv: L32   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
119/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning vedtar at veinavnet Gamle Hallingdalsvei 
endres til Gamle Hallingdalsveien. 
 

Sammendrag 
På bakgrunn av henstilling fra Kartverket om å endre det nylig vedtatte navnet Gamle 
Hallingdalsvei til Gamle Hallingdalsveien, tas saken opp igjen i Hovedkomitéen for miljø- og 
arealforvaltning. 
 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye navn er at alle boenhetene skal få en veiadresse. Dette er 
spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og varelevering. Behovet for veiadresser har 
økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som 
benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å 
fungere, trenger en veiadresser som er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele 
veinavn. 
Navn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 
stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 
veinavn. Veinavn skal være varige og overleve mange omskiftninger og bør ikke være knytta 
til tidsbegrensede eller politiske forhold. Navn skal heller ikke velges ut fra markedsmessige 
hensyn. Navnet bør være lett å oppfatte, skrive og uttale. Personnavn bør man være 
tilbakeholdende med å bruke, og man kan ikke bruke navn på nålevende personer, det bør i 
hvert fall gå 5-10 år etter en persons død før navnet tas i bruk i en adresse. 
Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale 
og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp.   
 

Beskrivelse av saken 
Den gamle strekningen på riksvei 7 mellom Sokna og Ørte bru fikk nylig vedtatt nytt navn, 
Gamle Hallingdalsvei. Den nye trassen til riksvei 7 som skal gå fra Sokna til Ørgenvika, skal 
overta navnet Hallingdalsveien når denne åpner. På bakgrunn av henvendelse fra 
forvaltningsansvarlig for stedsnavn på Kartverket, behandles denne saken på nytt i 
Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning. Kartverket mener at veien bør hete Gamle 
Hallingdalsveien med bestemt form. De skriver at bestemt form er det vanlige i norsk uttale 
– og bør være det i skrift også. 
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De skriver videre at unntaksvis kan ubestemt form benyttes – kanskje da helst i veistubber 
som kan sees som et tillegg til (og liggende ved sida av) den nye og nå «vanlige veien». 
Tradisjonell uttale kan eventuelt tilsi ubestemt form i blant, men når det gis nye navn bør 
bestemt form (alltid) brukes.    
 

Juridiske forhold  
Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 
18.05.1990.   
 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Navnevedtak ble gjort av Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning 13.08.2012, sak 
99/12.   
 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene som skal tildeles navn får tilsendt brev der de får muligheten 
til å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller andre 
foreninger som anses å ha interesse for sakene.  
 
Veinavnet Gamle Hallingdalsvei ble vedtatt i Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning 
13.08.2012. 
 
Kartverket kom med nye opplysninger i saken, som gjør at saken gjenopptas i 
hovedkomitéen. 
 

Rådmannens vurdering 
Vi forholder oss til uttalelsen fra forvaltningsansvarlig for stedsnavn på Kartverket om at 
veinavnet bør skrives med bestemt form; Gamle Hallingdalsveien.  
 

Saksdokumenter 
Trykte: 

• Kartbilag  
Utrykte: 

• E-post med uttalelse fra Kartverket, 21.09.2012 
 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 Ringerike kommune, 24.09.2012 
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 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Elin Green 
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1. gangsbehandling 0605_368 - detaljregulering Ullerålsgate 
9 
 
Arkivsaksnr.: 11/4618  Arkiv: REG 368  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
120/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Forslag til detaljregulering for Ullerålsgate 9 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. Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplan: NR 7 for Hønefoss 

stadfestet 18.02.1956, ved godkjenning av reguleringsplan nr. 368, Detaljregulering 
Ullerålsgate 9. 

 

Sammendrag 
Intensjonen med planarbeidet er å tilrettelegge for 3 eneboliger i Ullerålsgate 9. 
Forslagstiller har utarbeidet geotekniske undersøkelser . 
 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for fortetting i et sentrumsnært område 
med opprettelse av 3 nye eneboliger, samt regulere inn fortau.  
 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 
Tomten ligger i nordre bydel i Hønefoss og inngår i et eksisterende boligområde langs 
Randselva. Tomten er i dag bebygd med del av tomannsbolig, som er i dårlig forfatning. 
Eksisterende bebyggelse og nabobebyggelse består av tett småhusbebyggelse med innslag 
av næringslokaler i enkelte hus.  
Ullerålsgate 9 er en sidegate av Hønegaten, med eneboligstruktur, generelt eldre 
boligmasse men med velholdte eneboliger. Ullerålsgate 9 er unntaket hvor bygningen er i 
meget dårlig forfatning. Ullerålsgate er ikke så støyutsatt og har nærhet til Randselva. 
Tomten ligger i tilknytning til grøntbelte langs elven og friområde langs elven.     
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Fortau er tatt med i planområde men forslagstiller skal ikke etablere dette. 
 

Planforslaget 
Forslag til reguleringsplan for Ullerålsgate 9 er mottatt fra Hole Utbyggings- og 
Eiendomsselskap AS (HUES) 
Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”Detaljregulering for Ullerålsgate 9 " i målestokk 1:500, datert 26.04.12 
- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 24.04.12 
- Planbeskrivelse datert 19.06.12 

 

Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet/ deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 7 stadfestet 
18.02.56. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig. Tillatt utnyttelsesgrad 
på bebyggelse er satt til 25% BYA.   
 

Plantype og avgrensning 
Planen fremmes som en detaljregulering. Hole Utbyggings- og Eiendomsselskap AS (HUES) 
er forslagstiller 
 

Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter eiendommene: gnr./ bnr. 317,11 og eies av siv.ing MNIF Jan Solberg. 
 

Innkomne innspill til planoppstart 
LINK Arkitektur varslet, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart av 
planarbeidet til berørte parter i brev 05.12.2011 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 
05.12.2011, samt på kommunens nettsider. Frist for å komme med uttalelser ble satt til 
04.01.2012.  
Det kom inn totalt 6 uttalelser. Hovedtrekkene i innspillene er referert og kommentert 
under. 
 
Uttalelse fra Statens Vegvesen dato:03.01.2012 
Kort referat av innspill 
Statens vegvesen mener at det er viktig at nye byggeområder blir vurdert i en større 
sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging.  
 
Forslagstillers kommentar: 

Forslag om 3 nye eneboliger er iht. gjeldende kommuneplan. Tomtens sentrale 
beliggenhet i forhold til offentlig kommunikasjon og sosial infrastruktur og service, 
og foreslått utnyttelse, gjør at planen er i tråd med RPR for samordnet areal- og 
transportplanlegging. Trafikksikkerhet for myke trafikanter er ivaretatt gjennom 
prosjektering av fortau i tråd med innspill fra Ringerike kommune. 
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Rådmannens kommentar: Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
  
Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud dato:23.12.2011 
Kort referat av innspill 
 
Fylkesmannen etterspør støyutredning, RPR for barn med tilstrekkelig lekeareal må legges til 
grunn og at trygg skolevei blir prioritert. Fylkesmannen forutsetter at grøntbelte ivaretas og 
at utbyggingen ikke fører til privatisering av friområdet og strandsonen. Fylkesmannen ber 
om at miljøvennlige energiløsninger blir utredet. Fylkesmannen minner om prinsippene for 
universell utforming.  
 
Forslagstillers kommentar: 

Utført støyutredning er vedlagt planforslaget. Boligenes uteareal mot elva vil være 
skjermet for støy. Det stilles krav i reguleringsbestemmelsene om at evt. lokale 
støytiltak for eksempel skjerming av takterrasse skal dokumenteres nærmere i 
rammesøknaden og at det kan etableres balansert ventilasjon for å støyskjerme 
soverom. 
 
Elvekanten består i dag av en kombinasjon av naturlig kantvegetasjon langs 
Randselva og opparbeidet hage. Arealet som i kommuneplanen er avsatt til 
grøntområde vil opprettholdes i all hovedsak som i dag slik at kantvegetasjonen 
bevares. Det foreslås ingen tiltak i elva. Forslagsstiller mener derfor at hensynet bak 
naturmangfoldsloven er ivaretatt i planen. 
Det er i tegninger og beskrivelser redegjort for at estetiske og landskapsmessige 
forhold er godt i varetatt i planforslaget. 
Fremtidig etablering av fortau langs planområdet bidrar til bedre tilrettelegging for 
myke trafikanter til service/kollektivnettet. 
Planområdet ligger innenfor Hønefoss Fjernvarme sitt konsesjonsområde, og det 
legges opp til vannbåren varme.  
TEK 10 legges til grunn ved planleggingen og gjennomføring av byggesakene, der i 
gjennom også kravene til UU. Egne bestemmelser om UU anses derfor ikke 
hensiktsmessig. 

 
Rådmannens kommentar: Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
 
Uttalelse fra NVE dato:03.01.2012  
Kort referat av innspill 
Det må gjøres en vurdering av om planområdet er flomutsatt og om det er fare for 
erosjon/skred langs elvekanten. Det anbefales å få utført en geoteknisk undersøkelse. 
Plandokumentene må tydelig vise hvordan skred, flom og annen vassdragsrelatert fare er 
vurdert.  
 
Forslagstillers kommentar: 
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I vår planbeskrivelse av 19.06.12 har vi under punkt 4 h utredet svar på 
samfunnssikkerhet.  
 

Rådmannens kommentar: 
Det er utarbeidet geotekniske undersøkelser fra forslagstiller av dato: 22.05.12, der disse 
punktene er tatt opp og konklusjonen er at grunnforholdene er meget tilfredsstillende for 
den planlagte bebyggelse. Det går også frem av planbeskrivelse av 19.06.12 svar på 
spørsmål fra NVE. 
 
 
Uttalelse fra Ringerike kommune miljøvernmyndighet/forurensningsmyndighet 
dato:03.01.2012: 
Forurensnings/miljøvernmyndigheten stiller seg i utgangspunktet svært positiv til en 
fornyelse av bebyggelsen langs vannveiene i byen. Det gås ut ifra at boligene skal tilkobles 
offentlig vann og kloakk. Tilstand på eksisterende stikkledninger må undersøkes. 
Eiendommene ligger svært nær elvekanten og det bør stilles krav i forhold til å minske 
forurensningsfaren i anleggsperioden. 
 
Forslagstillers kommentar: 

Reguleringsbestemmelsene sikrer allmennhetens tilgjengelighet på planlagt sti langs 
elva innenfor hensynssone grøntstruktur. 
Nybyggene vil knytte seg til VA-anlegget i Ullerålsgt og eksisterende avløpsanlegg 
vil bli sanert på forskriftsmessig måte. 
Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at det i IG-søknaden skal redegjøres 
for tiltak for å minske forurensningsfaren i forhold til elva i anleggsperioden. 
 

Rådmannens kommentar: Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 

 
Uttalelse fra Ringerike kommune vedr. fortau, vann og avløp dato:03.01.2012 
VANN OG AVLØP 

Vann og spillvann for tre boliger kan tilknyttes kommunens kummer i Ullerålsgata. 
Overvann/ drensvann forutsettes blir løst på egen eiendom og ledet til Randselva da 
kommunens overvannsledning i området ikke ønskes tilført ytterligere overvann. 

 
FORTAUSLØSNINGER 

Det foreslås at reguleringsplan nr.368, for Ullerålsgata 9, tilpasses i 
eiendomsgrensen/byggegrensen mot Ullerålsgata slik at fremtidig fortau med bredde 
2,5m kan bygges riktig senere.  
 
Som en kvalitetssikring foreslår vi at utbygger, istedet for å bekoste bygd ett fortau 
som ikke er tilpasset dagens krav på 2,5m bredde, bekoster prosjektering av 
senterlinjen for Ullerålsgata fra Hønengaten til Gullagata med tilhørende fortau med 
bredde 2,5m. Vi ønsker at en slik prosjektering blir kontrollert/godkjent av oss. Det er 
etter vår mening ikke riktig at utbygger av Ullerålsgata 9 bekoster opparbeidet nytt 
fortau langs eiendommen nå.  
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Forslagstillers kommentar: 
Forslagsstiller har imøtekommet innspillet og ny bebyggelse i Ullerålsgate 9 er 
foreslått lagt i eiendomsgrense mot gata, og prosjektert fortau langs Ullerålsgate ligger 
innenfor veiarealet. Med bakgrunn i kommunens notat over, er ikke prosjektert fortau 
lagt inn i reguleringsforslaget. 
 

 
Rådmannens  kommentar: 

Forslagstiller har ikke kommentert prosjektering av senterlinje for Ullerålsgaten med 
tilhørende fortau som Ringerike Kommune har bedt om og dette må forslagstiller 
kommentere. Forslagstiller må ta kontakt med tekniske tjenester i Ringerike kommune 
for tilknytting og detaljer rundt tilknytting til VA-anlegget i Ullerålsgaten. 
 

 
Uttalelse fra Odd Palerud ( Ullerålsgate 11B), Asbjørn Gomnes og Tom Pettersen 
dato:28.12.2011 
 

1. Naboer mener at det er oppgitt feil adresse på eiendommen ved varsel om oppstart. 
2. Dersom gjeldende regulering legges til grunn for planen, der grøntarealet langs 

Randselva ligger nært opp til Ullerålsgate, vil det ikke være mye bebyggbart areal. 
Elveskråningen er svært bratt og ligger i elvas yttersving, og tyngden av 3 hus vil 
kunne føre til utrasing i elva. (Det vises til byggesaker i Arnegårdsbakken og at 
garasjen i Ullerålsgate er 7 er forankret i bolighuset pga. fare for utglidning).  

3. Det vises også til at en innsnevring av elvesnittet, som følge av anlegging av 
fjernvarme til Vesterntangen, gjør at det kan bli dannes nye strømforhold i elva. 

4. Naboer mener at det ikke er plass til mer enn 2 boliger på tomta, og at boligtomter 
ikke kan ha en utnyttelse på mer enn 25% bebygd areal. 

5. Naboer mener at retning på foreslått bebyggelse bryter med det 
bebyggelsesmønsteret langs Ullerålsgate, og at ny bebyggelse derfor må legges med 
lengderetningen langs gaten. 

 
Forslagstillers kommentar: 

• Adresse Ullerålsgt 9 ble angitt av Ringerike kommune. 
• Bebyggelsen går klar av grøntarealet langs elva slik den fremgår av kommuneplanens 

arealdel. Foreløpige vurderinger viser at utgraving for kjeller / u.etg vil avlaste 
grunnen og ikke gi tilleggslast. Det vil før 2. gangs behandling bli gjennomført 
geotekniske undersøkelser for i detalj undersøke grunnen.  

• Ved forslag til ny reguleringsplan står forslagsstiller fritt til å fremme nytt forslag til 
utnyttelse. Foreslått utnyttelse er basert på tomtens sentrale beliggenhet.  

• Foreslått utbygging forholder seg til gaterommet og bidrar derfor til å forsterke det 
historiske gateløpet.  

 
Rådmannens  kommentar: . 

Adresse Ullerålsgaten 9 ble angitt av Ringerike Kommune. Tiltaket på gnr. 317 bnr. 
11 får adressene Ullerålsgata 9A, 9B og 9C.  
Forslagstiller har laget geotekniske undersøkelser som omhandler naboenes 
merknader i punkt 2.  
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Varsel om innsigelse 
Det er ikke kommet inn noen innsigelse eller varsel om innsigelser i saken. 

Forholdet til overordnede planer 
 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til bolig. Planforslaget er i 
hovedtrekk i tråd med overordnete planer.  
 
Det aktuelle området omfattes ikke av Kommunedelplan for gående og syklende i 
Hønefossområdet, men planforslaget legger opp til fortau langs planområdet. 
 

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. 
Deler av det aktuelle området er i Grønn plakat for Hønefoss angitt som område med stor 
verdi. I henhold til retningslinjer for saksbehandling skal det i plansaken inngå en vurdering 
av tiltakets konsekvenser for grønnstrukturen. 
 

Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 
 

Alternative løsninger 
Det ble levert inn skisser som viste 4 boenheter, men i enighet med forslagstiller ble dette 
redusert til 3 boenheter for å passe bedre inn i dagens situasjon i Ullerålsgaten. 
 

Rådmannens vurdering 
Byggeplanene 
Bebyggelsen i den delen av Ullerålsgaten har fra før en blanding av eneboliger og 
næringsbygg i ulik stil og utforming. Planområdet grenser inntil felt 10 i NB-registeret i 
Hønefoss (Holttangen), og hvor en relativt stor andel av bebyggelsen er oppført i sveitserstil. 
Forslagstiller har foreslått en boligtype i nyfunksjonalistisk stil, med gavlene ut mot gata. Det 
er i en viss kontrast til nærliggende bebyggelse, blant annet med hensyn til takform og 
retning,, men rådmannen mener dette kan være en riktig tilnærming til valg av 
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bygningsform. En ren tilpasning til eksisterende bebyggelse ville være vanskelig. Den nye 
bebyggelsen har liten skala og vender seg mot elva på en fin måte. 
Den eksisterende bygningen på eiendommen er ikke verneverdig. Rådmannen mener det er 
rett å rive bygningen for å gi rom for en fortetting. 
 
Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 
Omfanget er beskjedent, og de viktigste merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå 
foreligger.  
 
Lekeplasser 
Uteoppholdsareal for boligene er tenkt delvis på terreng mot sør, delvis på sørvestvendt 
veranda og takterrasse. Også arealer som inngår i kommuneplanens arealdel som 
friluftsområde inngår i utearealberegningen ned mot elven.  
Før det gis midlertidig brukstillatelse skal utearealene være opparbeidet iht. godkjent 
utomhusplan. Dersom boligene ferdigstilles vinters tid, skal utearealene ferdigstilles senest 
nærmeste 1. mai etter at brukstillatelse er gitt. 
 
Infrastruktur 
Ullerålsgaten er kommunal veg med offentlig vegforbindelse til Hønengata. Parkering og 
adkomst for de eksisterende boligene skjer delvis på egen eiendom med garasje, og delvis i 
gaterommet. 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 
brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Forslagstiller legger opp til 
vannbåren varme.   
 
Forhold til nabobygg 
Tilstøtende gavlfasade på nabobygg på gnr. 317 bnr. 12 skal oppgraderes med tilsvarende 
fasadematerialer som nabobyggets fasade mot Ullerålsgate. Dette skal være ferdigstilt før 
det gis brukstillatelse for nye boliger. 
 
Naturmangfold og grøntstruktur 
Planområdet er angitt med stor/meget stor verdi i grønn plakat. Elvearealet er angitt som 
viktig for fugl. Høyder fra tenkt bebyggelse og ned til elven har såpass høydeforskjell at det 
trolig ikke vil ha konsekvens for fuglelivet i tilknytning til Randselva. 
 
Konsekvensutredning og ROS – analyse 
 
Grunnundersøkelsen viser etter boring, at det på tomten er fast lagret leire/sand, hard 
masse og fjell, som ble påtruffet i henholdsvis 5,6 og 14,2 m dybde. 
Det konkluderes i undersøkelsen at grunnforholdene var meget tilfredsstillende for den 
planlagte bebyggelsen.   
 
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. Forhold 
som i hht tabell 3 må påkalle oppmerksomhet, og som krever en vurdering av tiltak, er gitt 
nedenfor: 
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De viktigste uønskete hendelsene for planen vil være 
1. Trafikkulykke i tilknytting til inn – og utkjøring til eiendommene (ulykke mellom bil og 

gående/syklende) 
2. Overvann/lekkasjer i VA-ledninger som gir uønsket avrenning/forurensing ut i 

Randselva. 
3. Ulykker i anleggsfasen som involverer barn i nærområdet. 
4. Fare for jordras som følge av stor nedbør mm – avklares i egen utredning. 

Risikoreduserende tiltak 
For å hindre ulykke med barn på anleggsområdet, må området inngjerdes og ellers være 
godt sikret etter arbeidstid. For å hindre avrenning i Randselva er det i 
reguleringsbestemmelsene stilt krav om at overvann skal håndteres på egen grunn, og at 
det sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal fremlegges forslag til tiltak for å 
hindre avrenning til elven under anleggsperioden. 
 
Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, men at punkt 1 over som omfatter inn – 
og utkjøring til eiendommene må kommenteres hvordan er tenkt løst. Samtlige utredninger 
og vurderinger ellers beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført.  
 
Samlet vurdering: 
Rådmannen er positiv til utvikling av Ullerålsgate 9 som vil kunne gi sentrumsnære boliger i 
et område som er godt etablert med eneboliger. Planen vil bidra til et tilskudd på eneboliger 
i Hønefoss sentrum. 
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 0605_368 
detaljregulering for ”Ullerålsgate 9” fremmes og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Saksdokumenter 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
Trykte vedlegg: 
1.  Situasjonskart i M: 1:250, fra LINK ARKITEKTUR. 
2.  Forslag til plankart, datert 26.04.12, – nedkopiert. 
3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 24.04.12 
4.  Planbeskrivelse, datert 19.06.2012 
 
Utrykte vedlegg: 
5.  Plankart ”Detaljregulering for Ullerålsgate 9”. Forslag fra LINK Arkitektur datert 26.04.12, 

i farger i målestokk 1:500 
6.  Uttalelse fra samtlige som er kommet med innspill til oppstarten. 
7.  Bygg og Anlegg Teknisk Consulent as: Ullerålsgaten 9-12 Gnr/Bnr 317/11 – regulering, 

geoteknisk undersøkelse, datert 22.05.2012.  
8.  ROS – analyse, datert 24.04.12  
9.  Brev fra Fylkesmannen i Buskerud 
10. Notat fra Teknisk Tjeneste v/Per Ragnar Sivertsen, datert 03.01.2012 
11. Reguleringsplan NR 7 med tilhørende bestemmelser, vedtatt 18.02.1956 (GJELDENDE 

REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET, EVT. FLERE) 
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12. Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00 
13. Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.95 
14. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med 

tilhørende bestemmelser. 
15. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10. 
 

Ringerike kommune, 24.09.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler: Lars Magnus Walløe og Grethe Tollefsen  
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2. gangsbehandling reguleringsplan 0606 nr. 358 "Hønengata  

18-20" 
 
Arkivsaksnr.: 10/2780  Arkiv: REG 258  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
121/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.10.2012 
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Detaljregulering nr. 0605_ 358 «Hønengata 18-20» med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 
 
2. Deler av reguleringsplan nr. 64 “Hønefoss sentrum” vedtatt i 1976, som blir berørt av ny 

regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, 
oppheves. 

 
 

Sammendrag 
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utvidelse av dagligvarebutikken, i 
dag Rema 1000. I eksisterende bygg er det 12 leiligheter og 3 hybler. Det planlegges for 
rundt 12 nye boliger. Det er planlagt for rundt 100 parkeringsplasser og p-plassen blir 
utvidet til å inkludere et kommunalt areal. Det skal opparbeides lekeplass for beboerne i 
bygget, som også skal kunne nyttes av andre beboere i området. Huset i Hønengata 20, som 
har høy verneverdi, er avklart at kan rives. 
Ved offentlig ettersyn kom det inn to innsigelser. En fra vegmyndigheten på planlagt 
innkjøring fra Hønengata nord for lyskrysset, denne er fjernet og innsigelsen trukket. I 
Fylkesmannens innsigelse ble det påpekt at boligene er støyutsatte utover anbefalte 
grenseverdier, her er planforslaget justert og innsigelsen trukket. 
 
 
Innledning / bakgrunn 
Saken startet med en henvendelse i mai 2010 fra tiltakshaver med ønske om å utvide 
dagens 
forretningsbygg nordover langs Hønengata. Dagens butikk fremstår ikke rasjonell og 
kundeattraktiv nok, samtidig som lagerforhold og logistikksituasjonen er gammeldags og 
uholdbar i HMS-sammenheng. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

• Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning meldte i møte 06.06.2011, sak 75/11 
oppstart av detaljregulering for Hønengata 18- 20. 

• Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
og vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 06.02.2012, i sak 
29/12. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 
Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”0605_nr. 358 Hønengata 18-20” i målestokk 1:500, datert 26.09.2012 
- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 25.09.2012. 
- Planbeskrivelse datert 23.12.2011. 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse: Se vedlegg. 
 
Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 64, “Hønefoss sentrum” vedtatt i 1976. 
I kommuneplanens arealdel, soneplan for Hønefoss vedtatt 30.08.2007, er de søndre 
arealene i reguleringsplanen avsatt til senterområde og nordre del av arealet avsatt til 
boligområde. 
 

Endringer etter 1.gangsbehandling 
De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er  

• Avkjøring fra Fv 35 nord for lyskrysset er tatt ut av planen, i tråd med kravene til 
Statens vegvesen for å kunne egengodkjenne planen. 

• Støykravene i reguleringsbestemmelsene er justert i tråd med Fylkesmannens krav. 
Nye retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1521,  kom i juli 2012. 
Og det er disse retningslinjene som planleggingen skal forholde seg til. 
Reguleringsbestemmelsene er innrettet etter dette.  

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget, og for å 
imøtekomme høringsuttalelser. 
 

Høringsuttalelser: 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 10.02.2012 – 26.03.2012. I samme 
periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 
tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger som uttrykte 
vedlegg. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert i eget vedlegg. 



  Sak 121/12 
 

 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.   
 

 

Innsigelser 
Statens vegvesen og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen fremmet innsigelse til 
planforslaget ved offentlig ettersyn. Etter dialog og ytterligere utredninger med derpå 
følgende justeringer i planforslaget, er innsigelsene nå trukket. Innkomne innsigelser til 
planen fremgår i eget vedlegg der høringsuttalelsene er referert og rådmannens 
kommentarer til disse. 
 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.08.07,er søndre deler av området avsatt til 
senterområde og de nordre delene avsatt til boligområde. Planforslaget er i hovedtrekk i 
tråd med overordnete planer.  
 

Juridiske forhold  
I området gjelder gammel reguleringsplan nr. 64 “Hønefoss sentrum” vedtatt i 1976, som 
viser forretninger/kontorer og veger på deler av det aktuelle arealet. Store deler av denne 
planen er ikke gjennomført i de 35 årene som er gått. En avlastningsveg med planlagt 
korridor for “Vesttangenten” berører planområdets nordvestre hjørne. Ny reguleringsplan 
med tilhørende nye bestemmelser vil evt. oppheve og erstatte gamle planer og 
bestemmelser i området. 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til 
vedtak. Saken behandles først i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 
Formannskapet. 
  

Økonomiske forhold 
Ringerike kommune eier arealer i det aktuelle området. Noe av dette arealet leies bort til en 
tredje part. Her står et bygg som fungerer som et salgskontor for et husfirma. Huset er uten 
kjeller. Kommunen har signalisert at de ønsker en annen bruk av sine eiendommer her, og at 
dette leieforholdet av tomta avsluttes. I planen er dette bygget markert som bygg som 
forutsettes fjernet. Kommunen må, som eiendomsbesitter, vurdere hvordan disse arealene 
skal forvaltes i framtiden. Det kan nå være aktuelt å selge arealet. 
 

Alternative løsninger 
Rådmannen ba, i oppstartsaken, om at tiltakshaver må dokumentere nødvendigheten av å 
fjerne det verneverdige bygget i Hønengata 20. 
I planbeskrivelsen til reguleringsplan nr. 358 “Hønengata 18-20” er butikkutvidelsen vurdert 
i forhold til å bevare det verneverdige bygget Hønengata 20, som er i tiltakshavers eie. 
Det er vurdert tre ulike utvidelsesmuligheter, se vedlagt planbeskrivelse. 
Tiltakshaver konkluderer med at den eneste gjennomførbare løsning er å rive boligbygg og 
garasje som er oppført på 317/168 (Hønengata 20) og at nybygg kobles til eksisterende 
bygning på Hønengata 18. 
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Ved 1. gangsbehandling av planforslaget ble spørsmålet om å rive Hønengata 20 viet spesiell 
interesse og pkt. 3. i vedtaket lød:  

 
3. Interessemotsetninger i forhold til å rive verneverdig bolig i Hønengata 20 må særlig 

belyses og høres. 
 
Det er ikke kommet spesielle merknader eller innsigelse i forhold til riving av huset. 
 
 
 
 
 

Rådmannens vurdering 

Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår i eget trykt vedlegg. 
 

Innsigelser 
Det er gjort endringer i planforslaget og reguleringsbestemmelsene for å imøtekomme 
innsigelsen fra Statens vegvesen og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. Innsigelsene er 
nå trukket (se vedlegg nr. 6 og 7). Kommunestyret kan gjøre endelig planvedtak. 
 

Samlet vurdering: 
Planforslaget er godt bearbeidet og legger til rette for en utvidelse av butikktilbudet i denne 
delen av byen. Det planlegges flere parkeringsplasser på bakkeplan. Parkeringsbehovet 
for en dagligvarebutikk må dekkes gjennom bakkeparkering for at butikken skal kunne 
fungere optimalt, selv om det er et paradoks å bruke utearealer i bysentrum til parkering.  
 
I dette området av Hønefoss er det flere boligprosjekter på gang og det er viktig å beholde 
nærbutikk-tilbudet pga den interne bytrafikken. 
 
I forhold til husfirmaet som leier grunn i området må det avsettes rimelig med tid før arealet 
tas i bruk til vedtatt reguleringsformål, slik at denne bedriften kan få tid til å etablere seg et 
annet sted. 
 
Det planlegges også for flere boliger i tilknytning til utvidelsen, noe som er i tråd med ønsket 
om tilrettelegging for vekst i sentrum av Hønefoss. Planen legger til rette for en lekeplass 
innenfor området og en gangvegforbindelse mellom Hønengata og Parkgata, noe som vil 
bidra positivt for utearealene i kvartalet. 
 
For bybildet forventer rådmannen en estetisk oppgradering av fasadene for butikkbygget i 
Hønengata 20. Dette ivaretas i reguleringsbestemmelsene, der det nærmere er redegjort for 
byggesøknadens innhold. 
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Rådmannen ser at planen er i tråd med overordnede strategier for byutvikling, og stiller seg 
positiv til at nærbutikken som holder til i Hønengata 18 videreutvikles.  

 

Reguleringen viser en mer detaljert og spesifisert bruk av arealene i planområdet og 
detaljreguleringen må innarbeides ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at reguleringsforslaget 
0605_358 ”Hønengata 18-20” vedtas slik det det nå foreligger. 
 

 Saksdokumenter 
Trykte vedlegg: 

1.  Plankart nr. 0605_358 ”Hønengata 18-20”, målestokk 1:500, til 2. gangsbehandling 
2.  Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 25.09.2012 
3.  Planbeskrivelse datert 23.12.2011. 
4.  Sammendrag av høringsuttalelser, datert 25.09.2012. 
5.  Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, der miljøvernavdelingen trekker innsigelsen til 

forslag til reguleringsplan for Hønengata 18-20 i Ringerike kommune, datert 
11.09.2012. 

6.  Brev fra Statens vegvesen «Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan nr. 258 
Hønengata 18-20», datert 22.03.2012 

 
Utrykte vedlegg: 
7.  Høringsforslaget; plankart 1:1000 med tilhørende bestemmelser, merket ”Offentlig 

høring” 
8.  Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget, HMA 06.02.2012, sak 29/12. 
9.  Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, HMA06.02.2012, sak 29/12. 
12. Reguleringsplan nr. 64 “Hønefoss sentrum”, vedtatt i 1976.  
10. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 22.03.2012 
11. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 23.03.2012 
12. Uttalelse fra Ringeriks-Kraft Nett 
13. Uttalelse fra Ringerike kommune v/kommuneoverlegen, datert 26.03.2012 
14. Uttalelse fra Ringerike kommune v/Ungdomsrådet 
15. Uttalelse fra Ringerike kommune v/Eiendomsforvaltningen, datert 29.02.2012 
16. Uttalelse fra Ringerike kommune v/trafikkrådet, datert 10.02.2012 
17. Uttalelse fra Ringerike kommune v/rådet for funksjonshemmede, datert 07.03.2012 
18. Uttalelse fra Tyri Hus As, datert 21.02.2012 
19. Uttalelse fra Tyri Hus AS, datert 22.02.2012 

20.  Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00 
21.  Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.95 
22.  Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med 

tilhørende bestemmelser. 
23.  Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10. 

 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
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 Ringerike kommune, 26.09.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Grethe Tollefsen 
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2. gangsbehandling 0605_353 - detaljregulering for Rv7 Veme  
- Skotland, midtmarkering  
 
Arkivsaksnr.: 10/2548  Arkiv: REG 353  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
122/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.10.2012 
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. 0605_353 Detaljregulering for "Rv. 7 Veme – Skotland, midtmarkering" med 
tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 

2. Statens vegvesen anmodes om å strekke seg lengst mulig når det gjelder å gjøre 
støyreduserende tiltak for de mest støyutsatte boligene i forbindelse med 
gjennomføringen av prosjektet. 

 
 

Sammendrag 
Planområdet ligger langs Rv. 7 ved Veme, på strekningen mellom Hønefoss og Sokna i 
Ringerike kommune. Strekningen er ca. 3 km lang, og hensikten med prosjektet er å 
redusere møteulykker og utforkjøringsulykker gjennom en breddeutvidelse av veien på det 
aktuelle strekket. Prosjektet legger opp til en bredere midtmarkering på strekningen, men 
ikke noe fysisk skille. 
 
Statens vegvesen la sjøl planen ut til høring og offentlig ettersyn, og planen er blitt justert 
noe etter de innspill som er kommet inn. Innsigelser fra Norges vassdrags – og 
energidirektorat og Fylkesmannen i Buskerud er nå trukket, så planen kan vedtas slik den nå 
foreligger. 
 
I Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2010 – 2013 er det avsatt 11,0 millioner 
kr (2010 kroner) for gjennomføring av tiltakene. Midlene forutsetter bygging i 2012, det er 
derfor viktig at det snarest gjøres et vedtak i saken. 
 

Innledning 
Hensikten med prosjektet er å redusere faren for møteulykker og utforkjøringsulykker ved 
utvidelse av eksisterende veg og terrengutforming av riksvegens sideareal. Utbedringen av 
Rv. 7 vil i sin helhet følge eksisterende veg. Den aktuelle parsellen er 3070 meter lang. 
Hvilken side av Rv. 7 som utvides, er vurdert i forhold til sideterrengets topografi, 
grunnforhold samt hvor mye areal som er tilgjengelig. 
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Hovedprinsippet er at eksisterende veg med bredde lik ca. 7 meter, skal utvides med 3 
meter. Midtmarkeringen, gul stripe, blir 1 meter bred, kjørefelt i begge retninger blir på 3,5 
meter, samt at skulder på begge sider blir 1 meter bred. Det legges ikke opp til et fysisk 
midtskille. 

Tidligere behandlinger og vedtak 
• Statens vegvesen kunngjorde og varsla oppstart av detaljreguleringa 03.12.10. 
• I plan – og bygningslovens § 3.7 står følgende: "Myndigheter med ansvar for større 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kan etter samråd med planmyndigheten 
utarbeide og fremme forslag til arealplan for slike tiltak og beslutte å legge slike 
planer ut til offentlig ettersyn etter bestemmelsene for vedkommende plantype." I 
tråd med denne paragrafen og i tett samarbeid med rådmannen i Ringerike 
kommune, sendte Statens vegvesen sjøl planforslaget ut til høring og offentlig 
ettersyn.  

 

Beskrivelse av saken  

Planforslaget 
Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Forslag til plankart fordelt på 5 enkeltark som til sammen utgjør den totale 
strekninga.  

- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 25.09.12. 
- Planbeskrivelse datert 25.09.12. 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. 
 
Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet er i dag uregulert. 
 

Endringer etter offentlig ettersyn 
De viktigste endringer etter offentlig ettersyn er: 

• Det er tatt inn en rekkefølgebestemmelser som skal sikre Soknavassdraget mot 
uheldig avrenning av hensyn til elvemuslingbestanden. 

• Vestlig riggområde er flytta til motsatt side av rv. 7 i samråd med grunneier. 
 

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget, og for å 
imøtekomme høringsuttalelser. 
 

Høringsuttalelser: 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 02.06.12 – 16.07.12. I samme periode ble 
forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 
m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 12 uttalelser. Disse følger som uttrykte vedlegg. 
Hovedtrekkene i uttalelsene er referert i eget vedlegg. 
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Innsigelser 
Fylkesmannen i Buskerud og Norges vassdrags – og energidirektorat (NVE) fremmet 
innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. Innsigelsene omhandlet henholdsvis at det 
manglet bestemmelse som sikret hensynet til elvemuslingbestanden i Sogna og at den reelle 
skredfaren ikke var tilstrekkelig belyst gjennom grunnundersøkelser. Etter tillegg i 
reguleringsbestemmelsene samt at Statens vegvesen fikk foretatt supplerende 
grunnundersøkelser, er innsigelsene nå trukket. For grundigere gjennomgang av de 
innkomne innsigelsene til planen, se vedlegg 8. 
 

Forholdet til overordnede planer 
Gjeldende plan, Kommuneplan for Ringerike 2007-2019, ble vedtatt av kommunestyret 
30.08.2007. Planområdet er uregulert og ligger i nåværende LNF-område. Rv. 7 er likevel 
avmerket i kommuneplanen som et viktig ledd i kommunikasjonssystemet.  
 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til 
vedtak. Saken behandles først i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 
Formannskapet. 
 

Økonomiske forhold 
Midtmarkeringsprosjektet er forankret i Nasjonal transportplan 2010 - 2019, 
transportkorridor 5 under planområde trafikksikkerhet og tema "forsterket midtmarkering". 
I Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2010 – 2013 er det avsatt 11,0 millioner 
kr (2010 kroner) for gjennomføring av tiltakene. I handlingsprogrammet er det ikke tatt 
høyde for støytiltak. Midlene forutsetter bygging i 2012, det er derfor viktig at det snarest 
gjøres et vedtak i saken. Det foreligger ikke fullfinansiering av alle tiltakene i planforslaget 
pr. dags dato. Reduksjon av prosjektets omfang vurderes, for å tilpasse kostnaden til 
handlingsprogrammet. Denne vurderingen må utføres i byggeplanfasen. Planen utløser 
trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

Rådmannens vurdering: 

Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av vedlegg 8. 

Innsigelser 
Det er gjort endringer i planforslaget for å imøtekomme innsigelsene fra Fylkesmannen i 
Buskerud og NVE. Innsigelsene er nå trukket (se vedlegg 9 og 10) og kommunestyret kan 
gjøre endelig planvedtak. 
 
Støyforhold 
Rådmannen hadde helst sett at prosjektet tok opp i seg støysikring av de mest støyutsatte 
boligene, men ser at lovverket ikke setter krav til slik støysikring da tiltaket faller innunder 
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tiltak som skal behandles etter "Grenseverdiforskriften" i forurensningsloven, ved at 
støynivå i oppholdsrom innendørs er lavere enn tiltaksgrensen på 42dB. Statens vegvesen 
skriver i sine kommentarer til flere grunneiere med støyutsatte eiendommer at de vil 
vurdere mindre omfattende tiltak for boliger nærmest Rv. 7 i samarbeid med den enkelte 
grunneier. Rådmannen anmoder Statens vegvesen om å følge opp dette og strekke seg 
lengst mulig for å oppnå noe støyreduksjon for de mest støyutsatte eiendommene. 
 
Fjerning av busstopp 
Eksisterende bussholdeplasser på strekninga opprettholdes, med unntak av stoppestedet 
Jonsrud, der busstoppene på begge sider av veien foreslåes nedlagt. Årsaken til at 
busstoppene foreslås nedlagt er at nærliggende eiendommer må krysse Bergensbanen 
gjennom usikret grind for å komme til holdeplassene. Det er i tillegg for liten plass mellom 
veg og jernbane til å bygge en fullverdig holdeplass. For beboere i det huset som ligger rett 
ved holdeplass Jonsrud, planlegges en ekstra utvidelse av vegskuldrene frem til nærmeste 
bussholdeplass. Rådmannen og Statens vegvesen har vært enige om denne løsninga, da den 
vil kunne minske faren for farlige kryssinger av Bergensbanen. Rådmannen har vært i 
kontakt med Jernbaneverket og bedt dem vurdere om overgangen skal stenges. 
Jernbaneverket vil sjekke opp om det knytter seg tinglyste rettigheter til bruk av overgangen 
før det gjøres et endelig vedtak på om overgangen stenges fysisk. 
 

Samlet vurdering: 
Rv. 7 er en av hovedvegene mellom Østlandet og Vestlandet og er belastet med en del 
møteulykker og utforkjøringsulykker. Planforslaget vil legge til rette for gjennomføring av en 
breddeutvidelse som vil kunne redusere møteulykker og utforkjøringsulykker. Rådmannen 
er derfor veldig positiv til tiltaket. Som følge av at tiltaket kun innebærer en breddeutvidelse 
på 3 meter, har rådmannen vært positiv til at Statens vegvesen har behandla saken etter 
plan – og bygningslovens § 3.7, noe som innebærer at Statens vegvesen sjøl har lagt ut 
saken til høring og offentlig ettersyn.  
 
Rådmannen beklager at det ikke legges opp til støysikring av de mest utsatte boligene, men 
mener samtidig at det er viktig at et slikt krav ikke setter en stopper for gjennomføringen av 
dette viktige trafikksikkerhetsprosjektet.  
Da de avsatte midlene forutsetter bygging i 2012 ønsker rådmannen å understreke 
viktigheten av at planen vedtas uten unødvendige opphold i behandlingen. Rådmannen ber 
også Statens vegvesen om å prioritere det videre arbeidet med prosjektet, slik at man ikke 
risikerer at de avsatte midlene forsvinner. 
 
Rådmannen har gjennom hele planprosessen hatt et tett og godt samarbeid med Statens 
vegvesen, og planforslaget anses for å være godt gjennomarbeida. 
 
 

Saksdokumenter: 
Trykte vedlegg: 
 

1. Plankart 0605_353 Detaljregulering for Rv. 7 Veme – Skotland, midtmarkering, del 1. 
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2. Plankart 0605_353 Detaljregulering for Rv. 7 Veme – Skotland, midtmarkering, del 2 
3. Plankart 0605_353 Detaljregulering for Rv. 7 Veme – Skotland, midtmarkering, del 3 
4. Plankart 0605_353 Detaljregulering for Rv. 7 Veme – Skotland, midtmarkering, del 4 
5. Plankart 0605_353 Detaljregulering for Rv. 7 Veme – Skotland, midtmarkering, del 5. 
6. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 25.09.12. 
7. Planbeskrivelse datert 25.09.12. 
8. Sammendrag av merknader med forslagstillers og rådmannens kommentarer, datert 

26.09.12. 
9. Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, trekking av innsigelse, datert 26.09.12. 
10. Brev fra NVE, trekking av innsigelse, datert 26.09.12. 

 
Utrykte vedlegg: 
 

1. Merknad fra Jernbaneverket, datert 29.06.12. 
2. Merknad fra Ringerike kommune, datert 22.06.12. 
3. Merknad fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 12.07.12. 
4. Merknad fra NVE, datert 05.07.12. 
5. Merknad fra Aslaug Iren Martinsen, datert 08.06.12. 
6. Merknad fra Ola Johnsrud, datert 10.07.12. 
7. Merknad fra Steinar G. Flaskerud, datert 13.06.12. 
8. Merknad fra Erik Øgaard, datert 04.06.12. 
9. Merknad fra Christin J. Kjelstrup, datert 07.08.12. 
10. Merknad fra Edmund Olsen, datert 07.07.12. 
11. Merknad fra Sokna Utvikling v/ Anders Braaten, datert 11.07.12. 

 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler. 
 
 
 Ringerike kommune, 26.09.2012 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler: Heidrun F. Andreassen 
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OPPSUMMERING AV INNSPILL OG KOMMENTARER TIL 
“REGULERINGSPLAN 0605_358 HØNENGATA 18 - 20 
 
VED 2. GANGS BEHANDLING, 25.09.2012 
 
Vedlegg til: 
Arkivsaksnr.: 10/2780 - 43  Arkiv: REG 315-1  
 
Denne planen ble varslet av Ringerike kommune sin fellesannonse i Ringe-rikes Blad 
13.februar 2012.  
Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan 0605_358 Hønengata 18–20 ble varslet i brev 
10.02. 2012. 
 
Høringsfristen ble satt til 26.03.2012. 
 
Innkomne merknader og innsigelser 
Ved fristens utløp er det mottatt 10 merknader. I det følgende er alle mottatte merknader 
oppsummert og kommentert fra tiltakshaver og rådmannen: 
Av de innkomne merknadene er det fremmet to innsigelser. 
 
A. Statlige instanser  
 
1. Statens vegvesen. Dato 22.3.2012. 
Det er ønskelig med sanering av av/påkjøringer fra Fv 35 i Hønengt. Ut fra hensyn til 
trafikksikkerhet for gående og syklende fremmes innsigelse til planen dersom avkjøring fra 
Fv. 35 til parkeringsarealet ved forretningen opprettholdes. 
 
Dersom avkjøring fra Fv35 tas ut av planen kan kommune egengodkjenne planen i hht PBL 
§12-12. 
 
Støy forutsettes løst i tråd med retningslinjer for støy i arealplanleggingen (T-1442). 
 
Tiltakshavers kommentar 
Ved omgjøring av Hønengt (dispensasjonssak fra eksisterende reguleringsplan) var eier og 
tiltakshaver med på sanering av 1 stk av/påkjøring fra Hønengt nr 20. Ved seinere opprusting 
av Hønengata ble denne innkjøringen ikke fremmet fjernet fra vegvesenets side. 
 
Det er utført trafikkvurdering i utarbeidelse av planen, og konkludert med at den beste 
totalløsningen for butikken og tomte for øvrig er å opprettholde eksisterende innkjøring fra 
Fv35. Denne atkomsten må minimum opprettholdes for myke trafikanter.  
 
En er derfor uenig med vegvesenets krav, men siden de reiser innsigelse og det vil kunne ta 
lang tid å få avklart en slik uenighet, tas den til etterretning. Jfr også Trafikkrådets uttalelse. 
En vil derfor gå med på at avkjøringen tas ut av planen. Se vedlagte reviderte plankart. 
 
Støy vil bli løst i hht rundskriv T-1442. 
 
Rådmannens kommentar:  
Innsigelsen til Statens vegvesen er tatt til følge og avkjøring fra Fv 35 i Hønengata er tatt ut 
av reguleringsplanen. 







Det er kommet nye støyretningslinjer, T-1521, som nå skal gjelde for planleggingen. Disse er 
tatt inn i reguleringsbestemmelsene.  
 
 
2. Fylkesmannen i Buskerud. Dato: 23.3.2012 
Åpner for flere boligenheter her.  
Påpeker at støyutredningen mangler detaljkart over støyforholdene ved de planlagte boligene. 
Men siden støyforholdene viser rød sone, ønsker de redegjørelse av særlige grunner til at det 
kan bebygges i rød sone (tilbake-trukne etasjer, kontorer i de mest støyutsatte fasader etc). 
Støy på balkonger og terrasser skal vurderes som uteområder. Det skal stilles krav til ram-
metillatelser på hvordan støykravene skal bli ivaretatt. 
Ønsker alternative plasseringer av lekeområdet, av hensyn til sikker atkomst og støy.  
 
Ber om at det i bestemmelsene settes krav om tilkobling til fjernvarmenettet. 
 
I den grad det er relevant skal det redegjøres for hvordan prinsippene om offentlig 
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldlove er vurdert og fulgt opp. 
 
Tiltakshavers kommentar 
Det er utarbeidet detaljert kart rundt hele bygget. Boligene er forutsatt lagt i etasjene over 
1.etg, med ei stille side inn mot gårdsplassen. Her kan det anlegges balkonger, terrasser og 
eventuelle små felles lekebalkonger. Fasaden mot Fv35 har høyt støynivå. Se kapitlet 
«Resultater» i støyutredningen. 
 
Mht Fylkesmannens krav til begrunnelse for å kunne bygge i rød sone kan vi anføre følgende: 
 
Det er kun mot Fv35 at støynivået i de nye boligene overstiger støy-retningslinjene. Mot 
gårdsplassen har en lavt nok støynivå og store muligheter for å skape balkonger (ev og felles 
lekebalkonger) med til-fredsstillende lydforhold (punktene 4 og 5). Men dette bør detaljeres 
nærmere i byggesaken.  
 
Skal en kunne oppfylle ønskene om å bygge i/nære sentrum, så er det slike prinsipp som er 
mulige å anvende. Rom mot støyende veg kan benyttes til trapperom, ganger, våtrom mv. som 
er ikke er rom med støyfølsom bruk. I andre tilvarende prosjekter i Hønefoss har en fått 
aksept for at ikke absolutt alle soverom har en stille side. Det bør også kunne aksepteres i 
dette tilfellet. 
 
En har vedlagt forslag til reviderte bestemmelser mht i stille krav til rammetillatelser. 
 
Det blir mulig å knytte seg til fjernvarmenettet som planlegges i området. Men en har ikke i 
bestemmelsene satt dette som en forutsetning, da eksisterende bygg ikke er tilkoblet.  
 
En har i planbeskrivelsen allerede kommentert at planen omfatter urbane områder uten 
naturforekomster som tilsier spesielle vurderinger i hht naturmangfoldloven. 
 
Rådmannens kommentar: 
Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen fremmet innsigelse til planen i høringsrunden ut fra 
mangelfull dokumentasjon og ivaretakelse av støymessige forhold i tråd men 
Miljøverndepartementets støyretningslinje. Ringerike kommune oversendte revidert forslag, 
men miljøvernavdelingen opprettholdt sin innsigelse. Forslag til reguleringsbestemmelser ble 







igjen revidert og det ble medsendt en prinsippskisse for hvordan støybelastningen mot 
Hønengata kunne begrenses for boligene, bl.a. ved bruk av svalgang. Det er også bedt om at 
støybestemmelsene redigeres bedre og dette er etterkommet i reguleringsbestemmelsene. 
Med bakgrunn i disse endringene trekker Miljøvernavdelingen innsigelsen i brev datert 
11.09.2012. 
For øvrig vises til forslagsstillers kommentarer. 
 
   
 
B. Interkommunale interesser 
 
1. Ringeriks-Kraft Nett. Dato: Ukjent. 
 
Ringeriks-Kraft har lavspentkabelnett innenfor planområdet, og har oversendt kartskisse. 
 
De anmoder å bli informert i planprosessen. 
 
Tiltakshavers kommentar: 
De vil bli informert i den videre plan- og gjennomføringsprosessen, på vanlig måte. 
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
 
 
C. Ringerike kommune  
 
1. Kommuneoverlegen. Dato: 26.3.2012. 
Påpeker at universell utforming må gjennomføres både ute på parkerings-arealer, 
atkomstvegene, inne i forretningen, hensynet til barn, rullestolbru-kere og synshemmede. Av 
hensyn til sistnevnte kan det være aktuelt å til-rettelegge for universell utforming fram til 
nærmeste kollektivknutepunkt, for eksempel ledelinjer i fortau.  
 
Reguleringsbestemmelsene må inneholde en bestemmelse om radontiltak i bygninger 
beregnet for opphold for folk. Tilbygget må utføres med radon-tiltak.  
 
Hensynet til barns skolevei må ivaretas. 
 
Tiltakshavers kommentar 
Universell utforming og helsekrav vil bli gjennomført i all planlegging. Bestemmelser om 
radon ivaretas. 
 
Rådmannens kommentar: 
Merknadene er tilstrekkelig kommentert av tiltakshaver. 
 
 
 
2. Ungdomsrådet 
Ungdomsrådet er positive til en eventuell reguleringsendring, forutsatt at planen legger opp til 
etablering av lekeplass og gangvei mellom Hønengata og Parkgata. 
 







Tiltakshavers kommentar: 
Ungdomsrådets ønsker er ivaretatt. 
 
Rådmannens kommentar: 
Merknadene er tilstrekkelig kommentert av tiltakshaver. 
 
 
 
3. Ringerike kommune. Eiendomsavdelingen. Dato: 29.2.2012. 
Ringerike kommune eier gnr.317, bnr.172, 214 og 578 og som berøres av ovennevnte 
reguleringsplan. Ved gjennomføring av reguleringsplan forutsettes at alt areal som medgår fra 
kommunens eiendommer, med unntak av areal som skal benyttes til offentlig 
parkeringsplasser og lekeplass, innløses på vanlig måte. 
 
 
Tiltakshavers kommentar: 
Dette er forhold som løses ved forhandlinger når planen er vedtatt. 
 
Rådmannens kommentar: 
Merknadene er tilstrekkelig kommentert av tiltakshaver. 
 
 
 
4. Trafikkrådet. Dato 10.02.2012 
Saken tas til orientering med følgende merknader: Myke trafikanter er ikke sikret godt nok. 
Inn- og utkjøring nord for lyskrysset stenges.  
 
Tiltakshavers kommentar: 
Det har vært innkjøring fra Fv35 i alle de år det har vært butikk her, og det har ikke vært 
uhell. Utkjøring kunne gitt for dårlig sikt. Spørsmålet er kommentert under merknaden til 
Statens vegvesen. 
 
Rådmannens kommentar: 
Tiltakshaver har gått med på å ta innkjøring nord for lyskrysset ut av planen. Se for øvrig 
kommentarene under merknadene fra Statens Vegvesen. 
 
 
 
5 Råd for funksjonshemmede. Dato: 07.3.2012. 
Råd for funksjonshemmede v/leder Leif Skjerven tar saken til orientering. 
 
 
 
D. Øvrige grunneiere, leietakere, naboer og interesseorganisasjoner 
 
1. E-post fra Tyri Hus AS 21.2.2012. 
Etterlyser fra kommunen svar på en del spørsmål om sin leieavtale m.m. 
 
Tiltakshavers kommentar 
Dette er spørsmål som ikke angår utformingen av planen. 







 
Rådmannens kommentar: 
Det er gjennomført møter med leietaker vedrørende disse spørsmålene. Viser for øvrig til 
tiltakshavers kommentarer                                                                                        
 
 
 
2. Brev fra Tyri Hus AS 22.2.2012.  
Kommenterer de fleste forhold rundt planen og etterlyser tilbakemeldinger på tidligere 
oversendte kommentarer/avklaringer. 


 
• Ønsker ikke at deres salgskontor kan bli fjernet. 
• Mener at parkeringsbehovet er overdimensjonert, jfr med Kiwis etablering leger oppe i 


Hønengata. 
• En del av parkeringsplassene bør opprettholdes for pendlere. 
• Mener lekearealet blir liggende ugunstig til (inne i et parkeringsareal). 
• Utleie av kommunal eiendom til husfirma er bedre enn til parkeringsplasser. 
• Mener atkomsten fra Fv35 er uheldig. 
• Kostnadsspørsmålet kun er sentrert omkring butikkutvidelsen. 
• Mener løsningen med varelevering er for dårlig. I dag står en del biler ved 


innkjøringen fra Nygata. 
• Planen vil umuliggjøre salgskontor for Tyrihus. 


 
Tiltakshavers kommentar 
Det fremkommer at de fleste kommentarer har som mål å stoppe/endre planen slik at 
salgskontorer kan bestå.  
 
De konkrete forhold som tas opp er behandlet tidligere og omtalt i planfremstillingen. 
 
Det er riktig at planen legger opp til at salgskontoret fjernes, men den forutsetter ikke at en 
ikke kan ha en overgangsperiode slik at Tyrihus med rimelig tidsforbruk kan finne andre 
steder for sin virksomhet. Bygget de holder til i kan ikke sees på som en god, varig bruk av 
slike sentrumsnære arealer. 
  
Det forutsettes at nødvendige avklaring rundt leieforholdet, eiendomsgrenser, vegretter med 
mer avklares med hjemmelshaver/utleier av eiendommen. 
 
Rådmannens kommentar: 
Det er gjennomført flere møter med leietaker vedrørende disse kommentarene. Når 
kommunen velger å prioritere en utvidelse av en butikk i dette byområdet, vil dette 
nødvendigvis kreve bakkeparkering av et visst omfang.   
Det vises for øvrig til tiltakshavers kommentarer og til kommentarer til Staten Vegvesens 
merknader.                                                                                      
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Statens vegvesen  
Serviceboks 723 
4808  ARENDAL  
 
 
 


Miljøvernavdelingen trekker innsigelsen til revidert forslag til regulerings-


plan for midtmarkeringsfelt langs Rv 7 mellom Veme nord og Skotland i 


Ringerike kommune 


 


Vi viser til brev av 17. september 2012 med revidert forslag til reguleringsplan for 
midtmarkeringsfelt langs Rv 7 mellom Veme nord og Skotland i Ringerike kommune. 
Midtmarkeringsfeltet skal være på en meter og veien må utvides til 10 m bredde. 
 
Fylkesmannen er positiv til etablering av trafikksikkerhetstiltak. Av hensyn til elvemusling 
har Fylkesmannens miljøvernavdeling likevel i brev av 12. juli 2012 fremmet innsigelse i 
påvente av at det ble utarbeidet en reguleringsbestemmelse om nødvendige tiltak for å hindre 
uheldig avrenning til Sogna.  
 
Sogna er et vernet vassdrag med store naturverdier, bl.a. en bestand av elvemusling. Dette er 
en rødlistet art (VU) som er sårbar for forurensning og nedslamming. En gjennomgang av 
prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven pekte på at det er sannsynlig at det var 
elvemusling i tiltaksområdet og at det derfor ville være behov for avbøtende tiltak for å hindre 
uheldig avrenning av sedimenter.  
 
Miljøvernavdelingen har i sin innsigelse bedt om juridisk bindende reguleringsbestemmelser 
som sikrer at det i anleggsperioden blir iverksatt tiltak for hindre uheldig avrenning av 
forurensning og sedimenter til Sogna. Dette er forhold som nå er innarbeidet i de reviderte 
bestemmelsene, blant annet ved bestemmelser om erosjonssikring og vegetasjonsetablering. 
Det er også tatt inn i bestemmelsene at tiltakene skal beskrives detaljert i miljøplanen for 
anleggsarbeidet.  
 
Ut fra det reviderte forslaget til reguleringsbestemmelser trekker miljøvernavdelingen 
innsigelsen.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Øivind Holm 
avdelingsdirektør 


  Lise Økland 
   


Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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FORORD 
 


Hva er en reguleringsplan 


Formålet med en reguleringsplan er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planavgrensningen skal utnyttes 
eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og 
utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon av grunn. I noen tilfeller vil en reguleringsplan også omfatte en 
konsekvensutredning. 


 


Reguleringsplanens innhold 


En reguleringsplan omfatter ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan inneholde ett eller flere 
hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg eller i kombinasjon. Kart og bestemmelser er 
juridisk bindende. I tillegg inneholder planen ofte en tekstlig planbeskrivelse. 


 


I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er reguleringsplanen grunnlag for ekspropriasjon uten ny behandling av 
ekspropriasjonsgrunnlaget. 


 


Reguleringskartet er normalt tatt inn bakerst i planheftet. I tillegg lages et illustrasjonshefte med supplerende 
tegninger. 


 


Behandling av reguleringsplan 


Ofte planlegger Statens vegvesen etter PBL. § 3-7 jf. § 12. Dette gir Statens vegvesen mulighet til å gjennomføre alle 
ledd i planarbeidet fram til sluttbehandlingen i kommunestyret.    


 


Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at grunneiere og andre 
berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et planforslag som legges ut til offentlig ettersyn i 
minst 6 uker. Etter at fristen for merknader er ute, gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle endringer av 
planen blir foretatt. Deretter sendes planen til kommunen for 2.gangs behandling. Det er kommunestyret som har 
myndighet til å vedta en reguleringsplan. 


 


Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Dersom eventuelle innsigelser ikke blir tatt til følge, kan 
kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Hvis mekling ikke fører fram skal planen sendes til 
Miljøverndepartementet for endelig godkjenning. Departementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til følge og kan i 
så fall gjøre de endringer i planen som kreves. Kommunen kunngjør planvedtaket. 


 


Klage på vedtatt reguleringsplan 
Vedtak om reguleringsplan kan påklages til Miljøverndepartementet etter PBL § 12-12 jf. § 1-9. Departementet er 
klageinstans for enkeltvedtak etter § 1-9.  
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1 Innledning 


Forslaget til detaljregulering for Rv. 7 Veme – Skotland, midtmarkering, er utarbeidet av Statens 


vegvesen med bistand fra Norconsult AS med hjemmel i plan og bygningsloven § 3-7. Forslaget til 


detaljregulering omfatter utvidelse av eksisterende veg, og Ringerike kommune har vært positive til 


behandling etter PBL. § 3-7. Oppdragsleder hos Norconsult har vært siv.ing. Ivar Skyberg. 


Prosjektledere hos Statens vegvesen har vært Tom Erik Koppergård i startfasen, og Silje Island i 


avslutningsfasen. Planen er en detaljreguleringsplan. Prosjektet følger plan- og bygningslovens 


prosesskrav for utarbeidelsen av reguleringsplan.  


Plan ID: 0605-353 


 


Utlegging av planforslaget til offentlig ettersyn blir kunngjort i Ringerikes Blad, samt på Ringerike 


kommunes nettside. Grunneiere, rettighetshavere og offentlige etater vil bli tilskrevet.  


 


Planforslaget vil bli tilgjengelig hos Statens vegvesen, Drammen kontorsted (Tollbugata 2, Drammen), 


og på Servicetorget i Hønefoss. I tillegg vil planen legges ut på www.vegvesen.no/Vegprosjekter.  


 


Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn 02.06.2012. Frist for å komme med merknader til 


planforslaget var 16.07.2012. 


 


Merknader til forslag til reguleringsplan sendes til: 


Statens vegvesen Region sør 


v/Silje Island 


Postboks 723 


4808 Arendal 


 


e-post: firmapost-sor@vegvesen.no 


 


Spørsmål knyttet til reguleringsplanen / detaljreguleringen kan rettes til:  


Statens vegvesen v/Silje Island, tlf. 815 48 000 eller e-post: silje.island@vegvesen.no 


 


Ringerike kommunes kontaktperson er Heidrun Flognfeldt Andreassen, tlf. 32 11 74 00, 


eller e-post: Heidrun.Andreassen@ringerike.kommune.no   


 


Statens vegvesen vil behandle innkomne merknader, og vurdere evt. endringer, før planen blir sendt til 


kommunestyret i Ringerike for 2.gangs behandling og vedtak.  


 


Endelig planvedtak kunngjøres av Ringerike kommune. 


 


I Handlingsprogrammet for riksveger 2010 – 2013 er det foreslått midler til bygging av midtmarkering 


i 2012. 


  



http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter

mailto:firmapost-sor@vegvesen.no

mailto:silje.island@vegvesen.no
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2 Bakgrunn og formål 


2.1 Planområde 


Planområdet ligger langs Rv. 7 ved Veme, og på strekningen mellom Hønefoss og Sokna i 


Ringerike kommune. Strekningen er ca. 3 km, og starter i kurve med eksisterende fysisk 


midtdeler øst for Veme og strekker seg like vest for Gardhammarkrysset, der Fv. 176 går mot 


Skotland. 


 


Oversiktsbilde. Planområdet vist med rød strek. 


I hver ende av den røde streken er det en sirkel med sorte og hvite felter, dette er parsell-


flagg, og markerer avgrensningen av det planlagte tiltaket. Riksveg 7 er målt opp meter for 


meter, og dette tiltaket starter (i høyre del av oversiktsbilde) der oppmålingen viser 7450 


meter, som tilsvarer km 7,45. Tiltaket avsluttes der oppmålingen viser 10520 meter, som 


tilsvarer km 10,52. Det er høyspentledning over Rv. 7 ved km 8,34 og bru over Væla ved km 


8,88.  


 


2.2 Problemstilling 


Rv. 7 er en av hovedvegene mellom Østlandet og Vestlandet og er belastet med en del 


møteulykker og utforkjøringsulykker. Periodisk trafikk gjør seg gjeldende med økt 


trafikkmengde i helge- og høgtidsperioder og i ferieperioder. Det er gjennomgangstrafikk til og 


fra Vestlandet, samt fritids- og ferietrafikk til og fra tettstedene Nesbyen, Gol, Geilo og 


Hemsedal som i hovedsak utgjør trafikkøkningen i disse periodene.  


 


2.3 Formål med planen 


Formål med prosjektet er å redusere faren for møteulykker og utforkjøringsulykker ved 


utvidelse av eksisterende veg og terrengutforming av riksvegens sideareal. Andre viktige 


hensyn som skal ivaretas i prosjektet er å sikre best mulige forhold for nærmiljø, kulturmiljø, 
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landskap og naturressurser. Prosjektet er viktig for å redusere standardspranget fra ny Rv.7 


Ramsrud – Kjeldsbergsvingene mot eksisterende Rv.7. 


Detaljreguleringsplankartet m/reguleringsbestemmelser vil være juridisk bindende i forhold til 


hvilke tiltak Statens vegvesen kan og må gjennomføre i forbindelse med vegbyggingen. 


Vedtatt reguleringsplan gir hjemmel for å erverve nødvendig grunn for gjennomføring av 


tiltaket. Planen skal også vise hvilke tiltak som evt. skal gjennomføres for å bøte på negative 


effekter av vegutbedringen.  


Gjennom en reguleringsplanprosess i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser skal 


en sikre seg at alle grunneiere og berørte instanser har mulighet til å ivareta sine egne 


interesser gjennom informasjon og medvirkning. 


2.4 Justering av planen etter offentlig ettersyn 


Under offentlig ettersyn er det fremkommet momenter som medfører noen endringer i planen. 


Disse er innarbeidet i plankart og bestemmelser, og hele tiltaket er beskrevet i kapittel 5. 


Uteglemt avkjørselspil til Gnr/Bnr 63/29 er påtegnet detaljreguleringsplankart. 


Det vestlige riggområdet er flyttet til andre side av Rv. 7. Det er samme grunneier på begge 


side av Rv. 7, og riggområdet er flyttet etter innspill fra og i samarbeid med grunneier, bl.a. 


med bakgrunn i bedre egnethet i forhold til grunnforhold. 


3 Planstatus og rammebetingelser 


3.1 Forhold til andre planer 


Gjeldende plan, Kommuneplan for Ringerike 2007-2019, ble vedtatt av kommunestyret 


30.08.2007. Planområdet er uregulert og ligger i nåværende LNF-område. 


Midtmarkeringsprosjektet er forankret i Nasjonal transportplan 2010 - 2019, transportkorridor 


5 under planområde trafikksikkerhet og tema «forsterket midtmarkering».  


Sokna er vernet i verneplan IV for vassdrag. Forvaltningsplanen for Vannregion Vest-Viken 


2010 – 2015 omfatter fem vannområder, Soknavassdraget er ikke med i denne 


forvaltningsplanen. 


Fylkesplanen for byggegrenser og avkjørsler i Buskerud har retningslinjer for Rv 7 med 


praktisering av meget streng holdning til avkjørsler. Disse bestemmelsene vil gjelde for nye 


avkjørsler langs vegen.   


 


3.2 Redegjørelse om Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 


Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold 


og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir 


grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. 


Tiltaket er utredet i forhold til naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper for offentlig 


beslutningstaking (§§8 – 12). Det aktuelle området er undersøkt gjennom registreringer i 


offentlige kartdatabaser og befaringer. Dette skal tas hensyn til i videre planlegging. 
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§8 Kunnskapsgrunnlaget 


Tiltaket vil ikke føre til utfyllinger i elva, men det kan bli avrenning av partikulært materiale og 


eventuelle forurensninger i anleggsfasen - særlig gjennom mindre sidevassdrag som kan 


komme i direkte berøring med tiltaket. I driftsfasen vil det bli noe avrenning av forurensninger 


fra veg, men disse vurderes ikke å bli vesentlig forskjellig fra forholdene før tiltaket. Det tas 


her ikke høyde for eventuell trafikkøkning. Effektene av tiltaket vil derfor i hovedsak være 


knyttet til anleggsfasen.   


Etter vår vurdering er det informasjonen om forekomst av elvemusling i Sogna som bør 


vurderes etter naturmangfoldlovens prinsipper siden dette er en rødlisteart (VU) som er sårbar 


for bl.a. forurensninger og nedslamming. Øvrige arter, naturkvaliteter eller naturmiljøer 


vurderes å være ordinære, og vil i ubetydelig grad bli påvirket av tiltaket, bortsett fra 


eventuelle fiskeforekomster. Fisk er imidlertid mobil og kan svømme vekk fra forurensende 


hendelser. Nedslamming av gyteplasser for ørret kan imidlertid være en negativ effekt. Ørret 


er en vanlig forekommende art som har vist god overlevelsesevne også i vassdrag med langt 


større partikkeltransport enn det som kan forventes i anleggsfasen ved ny veg. Tiltaket 


vurderes derfor ikke å få negative konsekvenser av betydning for fisk. Sogna er ikke 


karakterisert eller gitt en tilstand i Vann-nett i plan- eller nært influensområde (vannforekomst 


012-677-R pr 16.04.2012). Vår vurdering er at tiltaket i driftsfasen ikke vil føre til vesentlig 


endret avrenning av vegforurensninger. Det forventes dermed at tiltaket ikke vil føre til 


endringer i tilstandsklasse for vannforekomsten. Avrenning i driftsfasen kan gi en midlertidig 


forverring av vannkvaliteten, men dette vil snart gå tilbake til mer normale forhold. Økologiske 


effekter (økologisk tilstand basert på økologi) vil bli vurdert i det videre når elvemusling 


omtales. Vurdering etter naturmangfoldlovens §§8 - 12 gjøres derfor bare for elvemusling. 


Elvemusling er registrert en rekke steder i Sogna i følge Artskart pr 16.04.2012, men 


registreringene er gamle og ofte uten geografisk presisjon. I 2008 utførte NINA en kartlegging 


av elvemusling mellom Heggen (i overkant av to km nedstrøms Veme) og videre sørover til 


Veksalplassen. I hele dette området ble det påvist levende elvemusling. Tilsvarende ble det 


også funnet unge individer (<50 mm) i hele strekningen, noe som gir vassdraget høy 


bevaringsverdi da reproduserende bestander er sjeldne.  Ved Sokna langt oppstrøms tiltaket 


er det to registreringer - en fra 1980 og en fra 1995. Det er i Artskart imidlertid ikke nærmere 


opplysninger eller kommentarer om forekomstene eller hvem som har kartlagt dem. De eldste 


dataene er imidlertid ofte informasjon som er lagt inn av NINA, eller andre, basert på 


beskrivelser eller data i gammel litteratur eller andre kilder.   


I undersøkelsen fra 2008 ble den laveste tettheten av elvemusling registrert lengst nord i 


undersøkelsesområdet (<1 levende individ per m2), det vil si områdene nærmest 


tiltaksområdet. Dette kan indikere at den lokale popluasjonen er liten også i tiltaksområdet og 


dermed må ansees som mer sårbar enn om det skulle være en stor og livskraftig populasjon. 


Noen kilometer lenger sør i vassdraget var imidlertid bestandssituasjonen langt bedre, og den 


største tettheten (6,8 levende individer per m2) ble funnet ved Amundrud om lag 8 km 


elvestrekning sør for Veme. Bestandssituasjonen for vassdraget som helhet er dermed bedre 


enn på lokalt nivå rett nedstrøms, og trolig i, tiltaksområdet. Det er altså ikke spesifikk 


kunnskap om at arten finnes i tiltaksområdet, men det anses som svært sannsynlig at den 


eksisterer i disse områdene. Siden tiltaket ikke omfatter utfylling i selve elveløpet vil negative 


effekter bare være knyttet til eventuell avrenning i anleggsfase og en kortere periode etter 


anleggsslutt (den tiden det tar før eksponert jord gror til med gras o.l.) da vi tidligere har 


vurdert at avrenning i driftsfasen vil være om lag som før tiltaket ble satt i verk.   


Vår vurdering er at det er overveiende sannsynlig at elvemusling forekommer i tiltaksområdet. 


Siden tiltaksområdet ikke er undersøkt kan det ikke sies at § 8 fullt ut er tilfredsstilt, men det 


presiseres at kunnskapsgrunnlaget likevel er tilstrekkelig til at det med all sannsynlighet 


forekommer elvemusling i tiltaksområdet. Det legges dermed noe større vekt på § 9 om føre-


var-prinsippet siden det ikke er gjort undersøkelser i selve tiltaksområdet.  
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§9 Føre-var-prinsippet 


Med gode forhåndsregler i anleggsfasen vil det være mulig å holde avrenning av partikler og 


annen forurensing på et lavt nivå. Dette vil være spesielt viktig i Sogna siden en stor del av 


populasjonen består av unge individer, som er mindre motstandsdyktige mot 


miljøpåvirkninger enn voksne individer. Sogna er en betydelig resipient og tilførsler vil raskt 


tynnes ut. Det er derfor lite sannsynlig at tiltaket vil føre til vesentlig skade på elvemuslingen 


som bestand i Sogna siden det er registrert nyere forekomster både oppstrøms og langt 


nedstrøms tiltaket. Siden det er sannsynlig at det forekommer levende elvemusling i 


tiltaksområdet bør det imidlertid ihht føre-var-prinsippet settes inn forsterkede forhåndsregler 


i anleggsfasen for å redusere forurensende avrenning til et minimum. Se mer om dette under 


§§ 11 og 12. 


 


 


§ 10 Samlet belastning 


Det er ikke kjent at det er planer om andre større tiltak i plan- eller influensområdet som kan 


gi økt samlet belastning for elvemuling i Sogna-vassdraget. Regionalt og nasjonalt er det stor 


oppmerksomhet rundt elvemusling, og ved mange tiltak gjennomføres det detaljerte 


kartlegginger som legger grunnlag for detaljerte planer om avbøtende tiltak, slik at 


elvemusling i liten grad berøres negativt. Ser man de antatte effektene av dette tiltaket på 


elvemusling i Sogna sammen med andre forekomster av elvemusling regionalt og nasjonalt, er 


det etter vår vurdering rimelig å si at den samlede belastningen blir liten. Det er imidlertid 


usikkerhet knyttet til denne vurderingen siden bestanden av elvemusling i Sogna utgjøres av 


individer på hele elvestrekningen og tiltaksområdet bare berører en mindre del av elva. Vi har 


imidlertid ikke full oversikt over alle planlagte tiltak i nedslagsfeltet som kan påvirke 


bestanden. 


  


§ 11 og 12 


Siden det er sannsynlig at det forekommer elvemusling i tiltaksområdet, og at det er 


dokumentert levende individer av flere generasjoner i influensområdet nedstrøms tiltaket, bør 


tiltakshaver ta spesielle hensyn i anleggsfasen. Det bør legges spesiell vekt på å hindre 


avrenning av sedimenter og forurensende stoffer til elva herunder også til sidebekker til 


Sogna. Fangdammer, sedimentasjonsdammer, siltgardiner og infiltrasjonsområder kan være 


aktuelle tiltak, der det er plass til dette. Det kan i forkant av tiltaket gjøres en nærmere 


kartlegging av elvemusling i influensområdet nært tiltaket. Dersom kartleggingen viser at 


arten ikke finnes i nært influensområde kan man antagelig gå tilbake til ordinære 


forholdsregler for å unngå forurensning ved denne type tiltak. Dersom man påviser 


elvemusling kan man forsterke tiltakene, slik at man får minst mulig negative effekter på 


elvemusling. Flytting av individer av elvemusling til oppstrøms influensområdet kan også 


vurderes nærmere, dersom det er egnede forhold for dette, og man vurderer sannsynligheten 


for skade på individene som større ved å la dem stå enn å flytte dem. 


 


 


3.3 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone  


Det er utarbeidet Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. Retningslinjene gjelder et 


vassdragsbelte som omfatter vannstrengen (hovedelver, sidebekker, sjøer og tjern) og et 


område på inntil 100 meters bredde ut fra vannstrengen. Forvaltningen av vassdragsbelter der 
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nærområdene består av utmark, skogbruksområder og jordbruksområder med spredt 


bebyggelse er definert slik: 


“Hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt. Inngrep som endrer forholdene i 


kantvegetasjonen langs vannstrengen og i de områder som oppfattes som en del av 


vassdragsnaturen, bør unngås. Inngrep som enkeltvis eller i sum medfører endringer av en 


viss betydning i selve vannstrengen, bør unngås. Leveområder for truede plante- og dyrearter 


og mindre områder med store verneverdier bør gis særlig beskyttelse.” 


Dette ligger til grunn for videre planlegging. Rv. 7 går langs Sognavassdraget, og krysser 


sideelva Væla med bru. 


 


 


4 Eksisterende forhold 


4.1 Trafikkforhold og vegstandard 


Rv. 7 har skiltet hastighet på 70 km/t i planområdet, og har en trafikkmengde (ÅDT) på 4800 


kjøretøy pr. døgn. Med utgangspunkt i dagens trafikkmengde, er det anslått at Rv. 7 vil ha en 


trafikkmengde (ÅDT) på 5500 i år 2021.  


Det er fire vegkryss på strekningen, T-kryss mot fylkesveg 176 og T-kryss mot tre kommunale 


veger. I tillegg er det private avkjørsler. 


Det er mindre god sikt ved flere av vegkryssene. Det er tett med bussholdeplasser, og vegen 


er lite oversiktlig på grunn av mange horisontalkurver.  


Riksvegstrekningen er ikke lagt spesielt til rette for myke trafikanter. Det er ingen gang-


/sykkelveger eller tilrettelagte fotgjengeroverganger.  


Fra NVDB (Nasjonal Vegdatabank) finnes data på trafikkulykker. For strekningen Veme – 


Skotland finnes registrert totalt fire ulykker de siste ti årene, hvor alvorligste skadegrad er 


lettere skadd. Tre av ulykkene var utforkjøringsulykker. En ulykke var sammenstøt mellom 


moped og personbil. 


To lokal-bussruter trafikkerer strekningen: rute nr. 176 og 241 (Hønefoss-Sokna-Noresund-


Norefjell). Det er fem eksisterende stoppesteder; Gardhammar, Jonsrud, Funkalsrud, 


Funkalsrud øst og Borglund. Det er busslommer på begge sider av veien på disse stedene. I 


tillegg stopper lokal-buss på Jonsrudveien (kommunal veg). 
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4.2 Landskapsbilde 


Dalføret fra Hønefoss opp mot Sokna er del av Tyrifjorden landskapsregion, som inngår i 


“Innsjø- og silurbygdene på Østlandet” (NIJOS rapport 10/2005). Planområdet inngår i en lav 


dalform med svak relieff der dalsidene er sammensatt av større åser.  


Dalbunnen har enkelte leiravsetninger (sletter, bakker eller raviner). Sogna har for det meste 


rolig flyt med typiske elveslynger, men har også partier med stryk. Vegetasjonen er stort sett 


barskog, mest gran men med innslag av furu. Der det er kalkrik grunn kan det være lågurter 


og høgstauder. Lauvtrær er også vanlig. Regionen er blant landets beste jordbruksregioner, og 


vegetasjonsbelter langs eiendomsgrenser og bekkedrag spiller en rolle som elementer i 


landskapet. Sammen med riksveg 7 bidrar Bergensbanen med en smal og langsgående 


linjestruktur gjennom bygda. 


Grunnforholdene på strekningen domineres av løsmasser, leire og elveavsetting. 


 


Oversikt arealbruk: skog(grønt) og dyrket mark (oransje). Kilde: NGU 
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Vegstrekningen går gjennom en blanding av jordbruksareal med fulldyrka jord og skog med 


middels til lav bonitet. Der er spredt bolig- og gårdsbebyggelse langs vegen, i hovedsak på 


nordsida.  


 


4.3 Natur, nærmiljø, friluftsliv og kulturminner 


Sognavassdraget med Sogna ned til Tyrifjorden ble vernet mot kraftutbygging i 1993 gjennom 


Verneplan IV for vassdrag, på grunn av frilufts-, natur- og miljøverninteresser. Den aktuelle 


strekningen på Rv. 7 ligger innenfor nedbørsfeltet til dette vassdraget. Sogna er et mulig 


leveområde for elvemusling. Rv. 7 går i bru over sideelven Væla ved km 8.880. For friluftsliv 


er Tjærebrenneriet en fin badeplass like nedenfor gamle Borglund skole. 


Artsdatabanken, Naturbase, MiS-registreringer og lokalitetsdatabase for skogområder 


avdekker ingen truede eller sårbare naturområder eller biotoper. I følge Artsdatabanken er det 


observert trane, perleugle, storfugl, orrfugl og snerprørkvein (karplante) ved planområdet. Alle 


er karakterisert som livskraftige bestander. Det er ikke påvist trekkveger over Rv. 7 på den 


aktuelle strekningen (Naturbase). 


Ingen verneverdige skogsområder berøres. Nærmeste verneområde er i følge DNs “Naturbase” 


naturreservatet “Grønknuten” sør for Sokna. 


Ingen verneverdige bygninger berøres av tiltaket. I henhold til SEFRAK-registeret for gamle 


bygninger er låven og våningshuset på Tangen II, Jonsrud de nærmeste. Disse ligger på 


nordsiden av jernbanen ved km 9.080.  


Arkeologisk registrering langs Rv 7 Veme – Skotland ble ferdigstilt høsten 2011. Ved denne 


registreringen ble det påtruffet en struktur av ukjent alder og funksjon. Resultatet fra 


dateringsprøve viste år 1700 – 1950, altså etter-reformatorisk. Det ble ikke gjort funn av 


kulturminner utover dette. 


 


 


4.4 Geotekniske forhold 


Det er i følge NGU registrert en kvikkleireforekomst ved Vælstangen ved Flatland, km 9.30, 


klassifisert med lav faregrad. I følge NGU er det registrert et løsmasseskred rett vest for 


kvikkleireforekomsten, ved km 9.50.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 Område med registrert kvikkleire. Kilde: NGU 
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Det er foretatt grunnundersøkelser i prosjektområdet. Den geotekniske rapporten vil ligge til 


grunn for videre prosjektering (Geoteknisk rapport Fd759A). Det er foretatt 


grunnundersøkelser på Vælstangen med tanke på deponimasser. Grunnundersøkelsene er 


foretatt ca. 50-60 m til side for eksisterende veg ved km 9.025. Disse viser at det er løst 


lagrede masser av antatt siltig, sensitiv (st =43) leire fra 0-5m dybde. Den foretatte 


vingeboringen viser imidlertid en relativt høy skjærfasthet i massene på over 40 kPa. Det er 


foretatt boringer kun i ett punkt her, som kan være litt lite dersom det blir snakk om et stort 


deponiområde. Med tanke på den høye skjærfastheten, ser det likevel i utgangspunktet 


lovende ut å legge et deponi her. Høy sensitivitet (omrørt verdi på 1,4 kPa) betyr at man må 


gjøre en vurdering på områdestabilitet, og det kan bli behov for tilleggsundersøkelser. Dette 


vil eventuelt bli utført i byggeplanfasen. 


Det er i tillegg foretatt en del eldre boringer på strekningen bl.a. ved Tjærebrenneriet (første 


del av strekningen). Det er noen hundre meter øst for planområdet funnet kvikkleire, og dette 


er utenfor prosjektområdet.  


Det er planlagt totalt fem støttemurer på strekningen. Geoteknisk rapport gir et forslag til 


dimensjonering av disse. I forbindelse med konstruksjonsarbeidene må det gjøres videre 


vurderinger på forsvarlig graveskråning og stabilitet. For å unngå erosjonsfare legges 


skjæringer med 1:3 helning. Alle skjæringer som legges med 1:2 helning må erosjonssikres. 


Der breddeutvidelsen foretas på nordsiden og avlastes med skjæring, vil det ikke være risiko 


for setningsutvikling. Ved fyllinger opptil 4 meter, er det gjort overslagsberegning som gir 


primærsetninger på i underkant av 5 cm.  


Det er i uke 34 (2012) foretatt supplerende grunnundersøkelser på strekningen for prosjektet, 


for å ha mer informasjon og et bredere grunnlag for vurderinger og beslutninger. 


4.5 Flom  


Det foreligger ikke registrering av flomhendelser i planområdet i følge NVE.  


 


4.6 Teknisk infrastruktur 


Høyspenningsanlegg i luftkabel som tilhører Ringerikskraft, passeres ved km 8.34, like øst for 


hengebrua over Sogna. Det er lavspent luftlinje og jordkabel i området, samt privat linje / 


veglys. Telenor har kabler i området. Det er eksisterende overvanns- og drensledninger i 


området. Eksisterende kummer og stikkrenner er registrert, og vises på separate temakart. 


Hvilke stikkrenner under vegen og kummer som skal skiftes ut vil bli avgjort i forbindelse med 


byggeplanen og anleggsgjennomføringen. 


4.7 Jernbane 


Bergensbanen går gjennom hele prosjektets område, og er i den vestlige delen av strekningen 


parallelt med og nær inntil Rv. 7. Innenfor planområde, er det på Berngensbanen fire 


planoverganger. To av planovergangene ligger øst for sideelva Væla, og er utenfor prosjektets 


område. Ved km ca. 9,25 er det planovergang fra jordbruksareal. Ved km 9,4 er det 


planovergang som gir atkomst til bussholdeplass Jonsrud. Jonsrudveien har planskilt kryssing 


av Bergensbanen på to steder, en undergang, og en overgang. 
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5 Beskrivelse av planforslaget 


5.1 Vegstandard og beskrivelse av planforslaget 


Utbedringen av Rv. 7 vil i sin helhet følge eksisterende veg. Parsellen er 3070 meter lang og 


går fra km 7,45 til km 10,52. Hvilken side av Rv. 7 som utvides, er vurdert i forhold til 


sideterrengets topografi, grunnforhold samt hvor mye areal som er tilgjengelig. 


Hovedprinsippet er at eksisterende veg med bredde lik ca. 7 meter, skal utvides med 3 meter. 


Gul stripe i ny veg blir ekstra bred, 1 meter, som er selve midtmarkeringen (bred 


midtoppmerking). Kjørefeltene i begge retninger blir 3,5 meter brede, og skulder på begge 


sider blir 1 meter bred. Der det er behov for rekkverk på fri vegstrekning, vil det legges inn 


ekstra bredde for å få plass til dette. Det skal være rekkverk på strekninger der man ikke kan 


tilfredsstille jernbaneverkets krav til avstand mellom veg og jernbane. Utenfor vegskulder i 


utmark og skog er det regulert inn areal til annet vegformål. Det skal sikre mulighet til 


vedlikehold av sideterreng, blant annet for å rydde vegetasjon som utgjør sikthindring og 


risikofaktor ved utforkjøringer.  


 


 


 


 


 


 


 


 


Planområdet begynner i skarp kurve med eksisterende fysisk midtdeler. Det er ikke foreslått 


fysisk midtdeler i denne planen, da det ikke er spesielt utsatte kurver på strekningen. Rv. 7 


utvides ensidig på nordsiden i starten av strekningen frem til hengebrua over Sogna. Bruas 


fundament må flyttes for å skape tilstrekkelig fri høyde under wire-strekket for vegtrafikken 


(km 8.38). Deretter legges utvidelsen gradvis over på sydsiden av riksvegen. Brua over 


sideelven Væla skal opprettholdes slik den er i dag, riksvegen får ingen utvidelse over brua. 


Resten av strekningen utvides hovedsakelig mot syd.  


Der vegen utvides mot syd og Sognavassdraget, skal det påsees at det er avstand fra fylling til 


elvebredden. Elva blir ikke direkte berørt. 


Avkjørsler fra Rv. 7 til private eiendommer og jordbruksområder skal opprettholdes, men vil 


bli justert eller evt. lagt noe om som følge av vegutvidelse og siktforhold.  


Eksisterende bussholdeplasser opprettholdes, med unntak av stoppestedet Jonsrud, som 


foreslåes nedlagt. Det er satt av plass til leskur på 2x5 meter. Rett øst for Borgerudveien, ved 


km 8.10, er det på nordsiden av Rv. 7 en kombinert bussholdeplass og kontrollplass. Denne 


skal opprettholdes. 
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 Eksisterende planovergang ved km 9,4. 


Eksisterende busslommer på begge sider av vegen ved km 9,4 foreslås nedlagt fordi de fleste 


beboere ved nærliggende eiendommer må krysse Bergensbanen gjennom usikret grind for å 


komme til holdeplassen. Det er i tillegg for liten plass mellom veg og jernbane til å bygge en 


fullverdig holdeplass. For beboere i det huset som ligger rett ved holdeplass Jonsrud, 


planlegges en ekstra utvidelse av vegskuldrene frem til nærmeste bussholdeplass. Denne 


løsning har fremkommet gjennom arbeid med ROS-analysen. 


 


5.2 Høyspenningsanlegg 


Det er lagt inn hensynssone med en total bredde på 20 m ved km 8,3 for Ringerikskrafts 


høyspenningsanlegg som krysser vegen. Hensikten med sonen er å fastsette hvilke areal som 


kan være utsatt for elektromagnetiske felt. I reguleringsbestemmelsene forbys det oppføring 


av byggverk i denne faresonen.  


 


5.3 Midlertidig anleggsområde 


Det er foreslått to områder til riggareal, ett ved km 8.3 ved Borgerudveien, og ett like utenfor 


prosjektområdets utstrekning ved km ca. 10,8. Riggområdet i vest foreslåes lagt til 


eksisterende massetak / deponiområde på sydside av Rv. 7, som har egen avkjøring fra Rv. 7. 


Det er lagt vekt på at anleggstrafikken skal benytte eksisterende avkjørsler for atkomst til 


riggområdet. På riggområdene vil det være aktuelt å lagre maskiner, brakker, utstyr og 


materialer til anleggsvirksomheten. 


Som grunnregel er yttergrense for anleggsområdet lagt 10 m fra skjæringstopp eller 


fyllingsfot. Unntakene gjelder der bebyggelse, vann eller jernbane gir mindre plass til 


anleggsbelte. Ved opphøring av anleggsperioden skal arealet ryddes og tilbakeføres til 


opprinnelig formål og tilstand (underliggende arealbrukskategori).  
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5.4 Støy 


Prosjektet er en utbedring av eksisterende veg. Tiltaket behandles etter 


Grenseverdiforskriften, dvs. forurensningsloven. Den aktuelle støyutsatte boligbebyggelsen er 


tidligere vurdert i henhold til Grenseverdiforskriften, og samtlige er funnet å ha et støynivå i 


oppholdsrom innendørs som er lavere enn tiltaksgrensen. Miljøverndepartementets 


retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, legges til grunn ved vurdering 


av vegtrafikkstøy. I retningslinjen er detaljregulering for Rv. 7 Veme – Skotland, 


midtmarkering, definert som et ‘Miljø- og sikkerhetstiltak’ (se definisjoner i T-1442/2012 


kapittel 6) som ikke endrer støyforholdene ved eksisterende virksomhet bør som hovedregel 


kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene. 


Det har i løpet av perioden hvor forslag til reguleringsplan var på offentlig høring, kommet ny 


versjon av støyretningslinjen. Den nye støyretningslinjen trådte i kraft 02.juli 2012, og har 


tittelen: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012. 


Det er utarbeidet støysonekart som en del av planarbeidet for dette midtmarkeringsprosjektet. 


Det er utført støyberegning på hele strekningen for prosjektet, som viser støynivå før og etter 


tiltak med utvidelse av vegen. Resultatene viser at støybildet endres med ca. 1 dB. Korreksjon 


til støynotat: På vedlegg X003 er det angitt at bolig Gnr/Bnr 63/32 ligger i rød sone, dette er 


feil. Det skal være bolig tilhørende Gnr/Bnr 63/17 som ligger i rød sone. 


Utstrålt støy fra en veg bestemmes av trafikkmengde, kjøretøysammensetning, hastighet, 


stigning, vegbane og bildekk. 


Merkbar endring av støynivå er det dersom endringen er mer enn 3 dB. Prosjektet er et 


trafikksikkerhetstiltak og vil i seg selv ikke endre eksisterende støyforhold merkbart. 


Beregningsresultatene for eksisterende situasjon viser at det er 9 boliger som ligger innenfor 


rød sone, dvs. har et utendørs støynivå ved fasaden på 65 dB eller høyere. I følge 


retningslinjene angir rød sone områder som ikke er egnet til støyfølsomt bruk som 


eksempelvis boligbebyggelse, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse her skal unngås. For 


boliger som allerede er i rød sone, anbefales vurdering av tiltak utenfor rom til støyfølsom 


bruk. Norconsult har utarbeidet notat om beregning av forventet trafikkstøy fra Rv. 7 i Veme, 


Ringerike kommune. 


I anleggsperioden vil det kunne bli forstyrrelser for beboerne langs planstrekningen. Det 


forutsettes imidlertid ikke anleggsvirksomhet utover ’’normal arbeidstid’’, dvs at det vil være 


stille i tidsrommet mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. 


 


 


 


6 Medvirkning og innspill 


6.1 Medvirkning 


Oppstart av planarbeidet ble, i henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjort i 


Ringerikes blad den 07.12.2010. Det ble også lagt ut varsel på Ringerike kommunes nettside.  


Forslag til reguleringsplan for Rv. 7 Veme- Skotland, midtmarkering lå ute til offentlig høring i 


perioden 02.06.2012 – 16.07.2012. Den 13.juni 2012 ble det avholdt Åpen kontordag på 


Servicetorget i Ringerike kommune på Hønefoss. Her var Statens vegvesen tilstede med 3 
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representanter og Ringerike kommune deltok med 1 representant. Det var en grunneier som 


kom på Åpen kontordag. 


 


6.2 Innkomne merknader 


Følgende har kommet med uttalelser til forslag til reguleringsplan Rv. 7 Veme – Skotland, 


midtmarkering: 


Merknader fra det offentlige: 


 Jernbaneverket 


 Ringerike kommune 


 Fylkesmannen i Buskerud 


 Norges vassdrags- og energidirektorat 


 


Merknader fra organisasjoner og private: 


 Aslaug Iren Martinsen 


 Ola Johnsrud 


 Steinar G. Flaskerud 


 Erik Øgaard 


 Christin J. Kjelstrup 


 Edmund Olsen 


 Sokna Utvikling v/Anders Braaten 


 Snefrid Dalen 


Det er utarbeidet et eget dokument for Statens vegvesen sin behandling av innkomne 


merknader. Dokumentet gir en oppsummering av de innkomne merknadene og Statens 


vegvesen Region sør sine kommentarer til hver merknad. Merknadene i sin helhet følger som 


vedlegg til dokumentet ‘Merknadsbehandling forslag til detaljregulering Rv. 7 Veme – 


Skotland, midtmarkering’. 


 


 


7 Vurdering og konsekvenser 


7.1 Overordnede planer og mål 


Prosjektet er en utbedring av eksisterende veg. Prosjektet ventes å få positiv effekt for 


overordnede mål om lavere ulykkesrisiko.  


7.2 Risiko og sårbarhet 


Prosjektet er i seg selv et tiltak for å bedre sikkerheten på vegen. Det er utført en risiko- og 


sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for prosjektet. Sikten forbedres vesentlig flere steder som 


følge av tiltaket. Eksisterende bussholdeplasser ved km 9.4 Jonsrud foreslås nedlagt på grunn 


av farlig adkomst for gående over usikret planovergang ved kryssing av jernbanen.  


Trafikksikkerhetsrapporten beskriver en del kummer med usikret åpning. Disse kummene vil 


bli skiftet ut og utstyrt med rist eller tett lokk ved ombyggingen av vegen.  
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For øvrig er det påpekt risiko ved nærføring til jernbanen, farlige stolper og trær langs vegen 


og mindre gode løsninger for avslutning av rekkverk ved brua over Væla. Disse forholdene må 


følges opp enten som separate tiltak eller som en del av utførelsen av den planlagte 


vegutvidelsen. Risiko og sårbarhetsanalysen (ROS) for prosjektet antyder at busslommene ved 


Jonsrud bør legges ned. Buskerud kollektivtrafikk og Jernbaneverket har blitt informert om at 


Jonsrud bussholdeplass foreslåes nedlagt.  


På strekningen km 9,23 – 9,9 er det minimumsavstand mellom Rv. 7 og jernbanen. Derfor vil 


utvidelsen av Rv. 7 på denne strekningen i sin helhet utføres på den side av vegen som vender 


bort fra jernbanen, og eksisterende situasjon mellom veg og bane forblir uendret. Det bør 


likevel vurderes å etablere kjøresterkt rekkverk mellom Rv. 7 og jernbanen for å ivareta 


sikkerheten til trafikanter på både veg og bane. Det er i dag ingen rekkverk eller voll på 


strekningen som hindrer at eventuelle utforkjørende kjøretøy fra riksvegen kan havne på 


jernbanesporet. 


7.3 Vilt 


Det er ikke registrert trekkveger i planområdet. Konsekvenser for dyrelivet vil være små, da 


tiltaket kun omfatter utbedring av eksisterende veg. 


7.4 Grunnforhold 


Geoteknisk rapport for Rv7 Veme – Skotlandsvingen (Gardhammer) omhandler utførte 


grunnundersøkelser i forbindelse med planlagt breddeutvidelse og gir en beskrivelse av disse. 


I tillegg gis en vurdering av stabilitetsforhold og forslag til mulige stabilitetstiltak av fyllinger 


og skjæringer. Rapporten gir forslag til dimensjonering av planlagte støttemurer. I etterkant 


av høringsperioden er det foretatt ytterligere grunnboringer. Ved deponiområdet indikerer de 


nye sonderingene i vesentlig grad friksjonsmasser. I dybdeintervallet 0 - 5(6)m er det 


indikasjon på løst lagrede friksjonsmasser av antatt primært finsand/silt, mens man under 


dette har fast lagret grus. Når i tillegg helningen av området ligger på tilnærmet 0 grader er 


det etter vår vurdering ingen vesentlig risiko for at en begrenset oppfylling av deponi-masser 


medfører noen større risiko i dette området. 


7.5 Jord- og skogbruk 


Planlagt utbedring av eksisterende veg vil beslaglegge begrenset areal for jord- og skogbruk. 


Det ventes ingen store negative konsekvenser for næringsaktiviteten. Driftsavkjørsler er søkt 


opprettholdt eller erstattet av nye for at tiltaket ikke skal føre til negative konsekvenser for 


jord- og skogbruk. Areal som ikke blir brukt til vegformål, kan gå tilbake til opprinnelig bruk, i 


henhold til bestemmelsene § 6.4. 


7.6 Vassdrag 


Parsellen ligger mellom jernbanen og Sogna. Rv. 7 er nærmest Sogna fra km 7,8 til km 8,5 og 


ved km 10,13. Rv. 7 går i bru over elva Væla ved km 8,88. Avstanden til elva er liten ved km 


8,2 og km 10,1. Sognavassdraget er verna.  


På noen korte partier er det liten eller ingen kantsone mot vassdragene, noe som gir stor 


sårbarhet mot forurensning. Det foreligger ikke registrering om eventuelle brønner eller andre 


vannkilder i nærheten av vegen.  På eiendom Gnr/Bnr 65/36 finnes en gammel brønn med 


tilhørende grøft av ukjent alder og tilstand. Det foreligger risiko for at vassdrag kan bli tilført 


forurensning i anleggsperioden, ved drift av vegen eller ved uhellsutslipp. Tiltak for å beskytte 


vannforekomster mot forurensning i anleggsperioden skal innarbeides i en miljøplan for 


anleggsarbeidet (Ytre Miljø plan). Ytre miljøplan utarbeides i byggeplanfasen.  


Utbygging av ny Rv. 7 Ramsrud – Kjellsbergsvingene hadde tilsvarende problemstilling i 


forhold til Sognavassdraget. Samtidig vil Statens vegvesen påpeke at tiltakene som ble 


gjennomført i forbindelse med bygging av ny rv 7 mellom Ramsrud og Hegga bru 
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(sedimentasjonsdammer, infiltrasjonsdammer etc) i liten grad er overførbare til det aktuelle 


prosjektet. Dette fordi at disse prosjektene er svært ulike i omfang og at naturforholdene 


innenfor de to tiltaksområdene er svært forskjellige. 


Driften av vegen vil gi noe utslipp til vann både i form av utslipp fra kjøretøyene, partikler fra 


vegslitasje og vegsalt. Den lave trafikkmengden gjør at utslippene forventes å bli små. Det er 


kjent at vegsalt har gitt uheldige virkninger i vassdrag under spesielle forutsetninger, samt at 


grunnvann som mottar store mengder avrenning kan bli påvirket. 


De uhellsutslippene som har størst konsekvenser kan for eksempel være ulykker der tankbil er 


involvert. Risikoen kan reduseres ved at det finnes et godt varslings- og beredskapsopplegg, 


ved at sannsynligheten for ulykker reduseres eller ved fysiske tiltak som hindrer eventuell 


forurensning i å nå vassdraget. Gjennomføringen av denne planen vil heve vegstandarden og 


redusere sannsynligheten for ulykker.  


7.7 Gående og syklende 


Dagens veg har dårlige kantsoner med sviktende skulder flere steder. Dette er en ulempe for 


myke trafikanter. Det skal opprettholdes en ekstra bred sone med annet vegareal fra 


hengebrua til den nærmeste bussholdeplassen. Det skal opprettes ekstra bred skulder fra 


nedlagt bussholdeplass til nærmeste eksisterende bussholdeplass. 


7.8 Vegtrafikkstøy 


Notat om beregning av forventet trafikkstøy fra Rv. 7 i Veme, Ringerike kommune, er 


utarbeidet av Norconsult. Beregningene er gjort i tråd med nordisk beregningsmetode for 


trafikkstøy ved hjelp av programmet Cadna /A versjon 4. Hensikten med beregningene er 


kartlegging av støysituasjonen for de nærliggende boligene i området. Utendørs støynivå ved 


fasade og ved uteplasser er blitt undersøkt, og nytte av skjermingstiltak ved støyutsatte 


boliger er blitt vurdert. 


Merkbar endring av støynivå er det dersom økningen er mer enn 3 dB. Tiltakene i prosjektet 


vil ha en marginal endring på støybildet, forskjellen utgjør 1 dB enkelte plasser. Det vises i 


denne forbindelse til Norconsults støynotat med vedlegg. 


Med bakgrunn i prosjektet Fv. 283, midtmarkering i Nedre og Øvre Eiker kommune med 


avklaringer med Fylkesmannen i Buskerud, er det ikke regulert inn støytiltak for Rv. 7 Veme – 


Skotland, midtmarkering. For Fv. 283 ble det bestemt at Fylkesmannen ikke ville fremme 


innsigelse til reguleringsplanen, fordi økningen i støynivået var under 3 dB. 
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7.9 Hengebru 


 


Figur 8 Fundament til hengebru. Foto: Statens vegvesen 


 


Fundamentet til hengebrua over Sokna må flyttes for å skape tilstrekkelig fri høyde (km 8,38). 


I plankartet er det foreslått en utvidelse av formålet "annen veggrunn" for å sikre areal til nytt 


fundament. 


 


7.10 Universell utforming 


Prinsippet for universell utforming legges til grunn ved oppgradering av bussholdeplasser.  


 


7.11 Landskap, natur- og ressursgrunnlaget 


Utbedringen av Rv.7 vil legge beslag på begrensede areal i nær tilknytning til eksisterende 


veg. Dette er areal som anses å ha lav verdi i forhold til biologisk mangfold. Ved søk i 


Naturbase, Artsdatabanken og NIJOS’ sin karttjeneste (bl.a. Miljøregistrering i skog) er det 


ikke fremkommet data som tilsier at tiltaket er i konflikt med viktige naturverdier. Sogna er pr 


dato ikke klassifisert ihht Vannforskriften i Vann-nett, så økologisk tilstand er ikke kjent. 


Arealer som berøres midlertidig i anleggsperioden skal tilbakeføres til opprinnelig stand. 


Jordfyllinger og jordskjæringer avrundes mot eksisterende terreng. I åpne områder foreslås 


det at vegskråningene tilsåes. Der vegen går gjennom, eller ligger inntil skog, skal 


toppmassene tas vare på for å legges ut som vekstjordlag. Prinsippet er vegetasjonsetablering 


fra naturlig frøbank.  


 


7.12 Kulturminner 


Det er utført arkeologiske undersøkelser i området. Disse avdekket ingen automatisk fredede 


kulturminner, jfr. Rapport om Kulturhistorisk registrering. Dersom det under anleggsarbeidet 


skulle framkomme automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og 


utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jmf. kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
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7.13 Grunnerverv 


Grunnervervsprosessen vil bli startet når det foreligger godkjent reguleringsplan og tilsagn om 


finansiering fra bevilgende myndighet. Grunnervervet blir gjennomført i henhold til den 


godkjente reguleringsplanen, som er det formelle grunnlaget for grunnervervet.   


Hensikten med grunnervervet er å sikre utbygger tilgang til nødvendig grunn og at forholdet til 


berørte grunneiere er tilstrekkelig avklart før grunnen tas i besittelse. Tiltredelse av grunn kan 


enten skje på grunnlag av inngått kjøpekontrakt/avtale om arbeidstillatelse, eller etter 


samtykke fra Vegdirektoratet. 


Grunnervervet søkes løst ved minnelig overenskomst med forhandlinger, eller eventuelt ved 


rettslig skjønn dersom det ikke er mulig å få til minnelig ordning. Rettslig skjønn kan begjæres 


på grunnlag av inngått avtale om arbeidstillatelse eller på grunnlag av ekspropriasjonsvedtak 


etter veglovens § 50. 


På grunnervervstegning (W-tegning) vil det fremgå en oversikt over foreløpige beregnede ca-


arealer som medgår fra de enkelte eiendommer. Arealer som avstås permanent til 


veganlegget, vil bli oppmålt og arealberegnet eksakt når veganlegget er ferdig.  


Noe areal blir midlertidig beslaglagt som anleggsområde under anleggsperioden. Disse 


midlertidige beslaglagte arealene vil bli tilbakeført eiendommene i minst lik stand etter endt 


bruk av vegvesenet.  


Eiendommer som berøres av eiendomsinngrep, er listet opp nedenfor: 


Gnr Bnr Navn Adresse 


62 18 Erling Rognerud Kirkeveien 20, 3534 Sokna 


63 1 Per Henrik Fagerås Borgerudveien 25, 3534 Sokna 


63 2 Arne Kristian Solheim Veme, 3534 Sokna 


63 4 Ragnar Bråten Veme, 3534 Sokna 


63 5 Halvar Løkke Roarkrokveien 6, 3534 Sokna 


63 6 Linda Irene Lie Dalsveien 175, 3145 Tjøme 


63 48 Linda Irene Lie Dalsveien 175, 3145 Tjøme 


63 9 Nina Haugen Mobråten 2130 Knapper 


63 14 Hege Merete Oppedal Elkjær Borglund, 3534 Sokna 


63 14 Linda Oppedal Elkjær Borglund, 3534 Sokna 


63 15 Berit Johnsrud Veme, 3534 Sokna 


63 21 Berit Johnsrud Veme, 3534 Sokna 


63 17 Christin Jancey Kjelstrup Kirkerudlia 7 A, 1339 Vøyenenga 


63 28 Marianne Røsberg Amundsen Setra vei 1, 0786 Oslo 


66 1 Marianne Røsberg Amundsen Setra vei 1, 0786 Oslo 


63 29 Tom Christian Øgaard Golia 3, 1390 Vollen 


63 30 Fridrik Hilmarsson Mar Sleiverudlia 28, 1354 Bærums Verk 


63 31 Fridrik Hilmarsson Mar Sleiverudlia 28, 1354 Bærums Verk 


63 32 Fridrik Hilmarsson Mar Sleiverudlia 28, 1354 Bærums Verk 
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Gnr Bnr Navn Adresse 


63 33 Trond Oskar Bråten Steinrøysveien 45, 3533 Tyristrand 


63 38 Roy Martinsen Borglund, 3534 Sokna 


63 39 Arne Martin Solheim  


v/advokat Per Johan Braathen 


Postboks 2, 3501 Hønefoss 


65 3 Anne Solveig og Ola Johnsrud Jonsrudveien 153, 3534 Sokna 


65 6 Anne Solveig og Ola Johnsrud Jonsrudveien 153, 3534 Sokna 


65 4 Tordis Pauline Holst og Eivind 


Syverstad 


Gallebergveien 133A, 3070 Sande i 


Vestfold 


65 21 Tordis Pauline Holst og Eivind 


Syverstad 


Gallebergveien 133A, 3070 Sande i 


Vestfold 


65 41 Tordis Pauline Holst og Eivind 


Syverstad 


Gallebergveien 133A, 3070 Sande i 


Vestfold 


65 13 Arne Nikolai og Kari Ingeborg Mona 


Oppen 


Sunnivakrossen 9, 4046 Hafrsfjord 


65 20 Aslaug Iren Martinsen Johnsrud, 3534 Sokna 


65 33 Edmund Olsen Krokfossveien 18, 3522 Bjoneroa 


65 36 Kåre Dalen    v/ Snefrid Dalen Fonkalsrud, 3534 Sokna 


66 3 Steinar Gudmund Flaskerud Tangenveien 15, 3534 Sokna 


66 30 Eva Ragnhild Tuftin Gardhamar, 3534 Sokna 


3013 1 Ringerike kommune Osloveien 1, Rådhuset, 3511 Hønefoss 


4000 16 Jernbaneverket Stortorvet 7, 0155 Oslo 


4000 17 Jernbaneverket Stortorvet 7, 0155 Oslo 


 


 


8 Kostnad og finansiering  


8.1 Kostnadsoverslag 


I Vegvesenets krav til prosjektstyring er det bestemt at alle investeringsprosjekter over 5,0 


millioner kroner skal ha gjennomført et kostnadsoverslag. For dette prosjektet er det benyttet 


erfaringstall fra tilsvarende midtdeler-prosjekt. Det er lagt til grunn en løpemeterpris på kr. 


8500,-. Dette gir en anslått totalkostnad på 26,0 mill kr. 


8.2 Finansiering 


I Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2010 – 2013 er det avsatt 11,0 mill kr 


(2010 kroner) for gjennomføring av tiltakene. I handlingsprogrammet er det ikke tatt høyde 


for støytiltak. Midlene forutsetter bygging i 2012. Med referanse til kapittel 8.1 foreligger det 


ikke fullfinansiering av alle tiltakene i planforslaget pr. dags dato. Reduksjon av prosjektets 


omfang vurderes, for å tilpasse kostnaden til handlingsprogrammet. Denne vurderingen må 


utføres i byggeplanfasen. 
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energidirektorat


Statens vegvesen - Region sør


firmapost-sorgvegvesen.no


Vår dato: b SEPLLUDI
Vår ref.: NVE 201006058-9 rs/hmh


Arkiv: 323


Deres dato:


Deres ref.:


Saksbehandler:


Heidi Mathea Henriksen


Trekking av innsigelse —Reguleringsplan for Rv7 Verne - Skotland -
Ringerike kommune


Vi viser til oversendelse datert 14.9.2012 med supplerende geotekniske undersøkelser og vurderinger i


reguleringsplan for rv7 Veme-Skotland. Vi viser også til vår innsigelse til planen datert 5.7.2012.


I e-post datert 14.9.2012 har Statens vegvesen svart på de merknadene og spørsmålene vi hadde i vår


innsigelse. Innenfor den kjente kvikkleiresonen er det vist at tiltaket ikke vil forverre situasjon. Vi


forutsetter at det her også er sett på om et initialskred ved foten av kvikkleiresonen kan utløse et skred


som kan ramme vegen.


Det er viktig at forutsetningene fra denne geotekniske rapporten følges opp i det videre arbeidet. NVE


mener at kjente faresoner skal merkes av som hensynssone i planen og tilknyttes bestemmelser. Vår


anbefaling støtter seg på Miljøverndepartementets veileder for utarbeiding av reguleringsplaner og


lovkommentaren til PBL 2008, der det står at faresoner (blant annet kvikkleiresoner) alltid skal vises


med hensynssone i reguleringsplan, uavhengig av hvilken arealbruk det planlegges for.


NVE har ikke lenger grunnlag for innsigelse til reguleringsplanen for rv7 Veme-Skotland. Statens


vegvesen har vist at tiltaket som planlegges her ikke vil medføre økt risiko for skred i området.


NVE hadde også merknader til planen knyttet til flomfare og vassdragsmiljø. Vi forutsetter at dette er


vurdert og tatt med i planen dersom det er aktuelt.


Med hilsen


/(4--Anne Cathrine Sver rup


regionsjef


,Li 77,


Heidi Mathea Henriksen


overingeniør


-re--
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Kopi: Fylkesmannen i Buskerud, postmottak@fmbu.no ,


Ringerike kommune, ostmottak rin erike.kommune.no
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Innledning 


Statens vegvesen Region Sør har lagt ut forslag til detaljregulering for Rv 7 Veme – Skotland, 


midtmarkering, Plan ID 0605-353, på offentlig høring i perioden 02.06.2012 til 16.07.2012. I 


høringsperioden ble det avholdt åpen kontordag onsdag 13.juni 2012 på Servicetorget hos Ringerike 


kommune i Hønefoss. 


Følgende har sendt inn og kommet med uttalelser til detaljreguleringen: 


Merknader fra det offentlige: 


• Jernbaneverket 


• Ringerike kommune 


• Fylkesmannen i Buskerud 


• Norges vassdrags- og energidirektorat 


 


Merknader fra organisasjoner og private: 


• Aslaug Iren Martinsen 


• Ola Johnsrud 


• Steinar G. Flaskerud 


• Erik Øgaard 


• Christin J. Kjelstrup 


• Edmund Olsen 


• Sokna Utvikling v/Anders Braaten 


• Snefrid Dalen 


 


 


Dette dokumentet gir en oppsummering av de innkomne merknadene og Statens vegvesen Region 


sør sine kommentarer til hver merknad. Merknadene i sin helhet følger som vedlegg. 


Som følge av innspill og innkomne merknader er det gjort noen justeringer av planen, samt 


supplering av reguleringsbestemmelsene. Dokumentdato for Merknadsbehandlingen 17.09.2012. 


Innspill fra privat grunneier ble forelagt Statens vegvesen september 2012, og har blitt innarbeidet i 


merknadsbehandlingen i revisjonen av dato 24.09.2012. 


Dette dokumentet vil sammen med revidert detaljreguleringkart, bestemmelser og 


reguleringsbeskrivelse bli sendt til Ringerike kommune for politisk behandling. 
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1 Merknader fra det offentlige 
 


1.1. Jernbaneverket 


Sammendrag av merknad fra Jernbaneverket: 


Jernbaneverket påpeker at planforslaget ikke oppfyller Jernbaneverkets tekniske regelverk (JD520) 


for minste avstand til jernbanen. Dersom Statens vegvesen ønsker å fravike fra disse kravene må 


avbøtende tiltak sikres gjennom planbestemmelsene. I praksis må krav knyttet til rekkverk i henhold 


til JD520 § 3.2.2 og § 3.2.3 nedfelles i planbestemmelsen. 


Videre påpeker Jernbaneverket at tiltaket ikke må legge til rette for økt ferdsel ved planområdets fire 


planoverganger, samt at risikobilde ikke må forverres.  


Det må dokumenteres hvorvidt planen vil medføre nedetid for jernbanetrafikken. 


Det må vurderes om det er behov for skjerm mellom jernbane og veg, i forhold til fare for blending i 


henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk.  


 


Vegvesenets kommentar: 


Minste avstand til jernbane som ikke krever sikringsanordninger i følge JD520 skal være 9 meter målt 


fra spormidt på jernbanen til skråningstopp for veg. På strekningen hvor jernbanen og Rv 7 går 


parallelt vil det i forslag til detaljregulering ikke gjøres utvidelse av vegen på den siden som er 


nærmest jernbanen. Eksisterende vegkant mot jernbanen skal opprettholdes fra bru over sideelven 


Væla og vestover, og utvidelsen vil på denne strekningen skje på den siden av vegen som er lengst 


vekk fra jernbanen. Tiltaket vil på strekingen fra Væla bru og vestover ikke endre på dagens situasjon 


i forhold til avstand mellom jernbane og Rv. 7. Det bør gjøres vurdering på etablering av rekkverk 


mellom veg og jernbane av generelle sikkerhetsmessige grunner. Ved evt. etablering av rekkverk kan 


det vurderes om finansiering kan deles mellom JBV og SVV. 


Planovergangene på østsiden av sideelva Væla er utenfor prosjektets område. Det er to 


planoverganger på vestsiden av sideelva Væla. Den ene planovergangen vil etter tiltaket få uendret 


situasjon. Den andre planovergangen med tilknytning til bussholdeplass Jonsrud, vil etter tiltaket bli 


mindre attraktiv for gående da planforslaget innebærer nedleggelse av bussholdeplass Jonsrud for 


begge retninger. Statens vegvesen vurderer det slik at risikobilde for myke trafikanter ikke blir 


forverret. 


Planen skal ikke medføre nedetid for jernbanetrafikken. Anleggsarbeid skal ikke foregå på 


Jernbaneverkets grunn. Ved bruk av høye anleggsmaskiner, som kran-, kran-bil, gravemaskin o.l. skal 


det utvises særlig aktsomhet i nærhet til jernbanens elektriske anlegg. 


I forhold til fare for blending, vil tiltaket ikke medføre endring av veglinjen på en slik måte at lys fra 


kjøretøy på Rv. 7 får endret vinkel i forhold til dagens situasjon. 
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Rådmannens kommentar: 


Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer. 
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1.2. Ringerike kommune 


Sammendrag av merknad fra Ringerike kommune: 


Støyforhold. Ringerike kommune viser til tidligere diskusjon omkring støy, hvor SVV i dette prosjektet 


ikke har krav på seg til støysikring. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om å nytte skjønn 


i forhold til støyforhold for bolighus som er spesielt støyutsatte, og gjøre en ny vurdering på 


eventuelle støytiltak. 


Stenging av jernbaneovergang. Ringerike kommune ønsker i samarbeid med Statens vegvesen å få til 


en dialog med Jernbaneverket, for permanent stengning av farlig planovergang. 


Avkjørsler. Ringerike kommune ber om vurdering av om det er spesielt farlige avkjørsler som bør 


utbedres, og at utbedringer legges inn i planen slik at plangrunnlaget ligger klart dersom det i 


fremtida skulle bli muligheter for finansiering. 


Nærhet til verna vassdrag. Sogna er et vernet vassdrag, og Ringerike kommune ber om en vurdering 


på om Fylkesmannens miljøvernavdeling bør involveres i større grad da deler av planområdet går 


veldig nærme elva. 


 


Vegvesenets kommentar: 


Det er utført beregninger av forventet trafikkstøy fra Rv 7. Beregningsresultatene viser at 9 boliger 


ligger innenfor rød sone, det vil si med utendørs støynivå på 65dB eller mer. Det er utført 


beregninger av eksisterende trafikkstøy fra Rv 7 uten tiltak. Disse resultatene viser at de samme 


boligene ligger i sone med utendørs støynivå på 65 dB eller mer. Tiltaket i seg selv vil ikke medføre 


endring av støybildet langs Rv. 7. Det er ikke avsatt midler til støytiltak i dette prosjektet, da det er et 


trafikksikkerhetstiltak. Statens vegvesen vil vurdere mindre omfattende tiltak for boliger nærmest Rv. 


7 i samarbeid med den enkelte grunneier. 


Bergensbanen har fire usikrede planoverganger i prosjektets område. Ved en av overgangene er det 


adkomst til bussholdeplass på Rv. 7. Planen foreslår å legge ned bussholdeplassen blant annet av 


sikkerhetsmessige årsaker, slik at det skal bli mindre attraktivt å benytte usikret planovergang. 


Jernbaneverket er informert om dette, samt at det er ønskelig at den usikrede jernbaneovergangen 


stenges. Jernbaneverket har ikke planer om å stenge planovergangen i nær fremtid, men det blir mer 


aktuelt å vurdere dette dersom bussholdeplass blir lagt ned. Ved konkrete planer fra JBV om 


permanent stenging av planovergang, vil Ringerike kommune bli informert. 


I planforslaget er det vurdert og prosjektert for omlegging av 4 avkjørsler i forhold til siktlengder. 


Øvrige avkjørsler vurderes i dette prosjektet, som ikke nødvendige å legge om. 


Fylkesmannen er varslet om planforslaget. Det er Fylkesmannen som er beslutningsmyndighet i saker 


som berører vern av vassdrag, og Statens vegvesen forholder seg til Fylkesmannens uttalelser når det 


gjelder verna vassdrag. 
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Rådmannens kommentar:   


Rådmannen har vært i kontakt med Jernbaneverket for å forhøre seg om de kan stenge den aktuelle 


usikrede planovergangen. Jernbaneverket var positive til stenging av avkjørselen, men 


jernbaneverket vil først måtte sjekke ut om det foreligger tinglyste rettigheter til bruk av den aktuelle 


overgangen. Stenging av planovergangen vil uansett kunne gjøres i etterkant av planvedtaket. 
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1.3. Fylkesmannen i Buskerud 


Sammendrag av merknad fra Fylkesmannen i Buskerud: 


Fylkesmannen er positiv til etablering av trafikksikkerhetstiltak.  


• Naturmiljø 


Av hensyn til elvemusling har Fylkesmannens miljøvernavdeling innsigelse inntil det er utarbeidet 


reguleringsbestemmelse om at det skal gjennomføres nødvendige tiltak for å hindre uheldig 


avrenning til Sogna. Aktuelle tiltak er fangdammer, sedimentasjonsdammer, siltgardiner og 


infiltrasjonsområder.  


Fylkesmannen viser til at det nedstrøms anleggsområdet er registrert en reproduserende bestand av 


elvemusling og unge individer under 50 mm som det må tas hensyn til. Det er sannsynlig at det finnes 


tilsvarende bestand på den aktuelle strekningen. Det vises til gjennomførte avbøtende tiltak for å 


hindre avrenning til Sogna i forbindelse med anleggsarbeidene for Rv 7 Ramsrud – 


Kjellsbergsvingene. Nødvendige og konkrete tiltak må innarbeides i Ytre Miljø plan.  


• Støy 


Miljøverndepartementets nye retningslinje T-1521 om behandling av støy i arealplanlegging trådte i 


kraft 02. juli 2012. Det anbefales at det henvises til den nye retningslinjen i 


reguleringsbestemmelsene. FMBU går ut fra at det blir gjennomført kartlegging av støyforhold som 


omfattes av kap 5 i forurensningsforskriften. Det anbefales at støydempende tiltak blir samordnet 


med trafikksikkerhetstiltakene. 


• Landskap 


FMBU forutsetter at tiltaket i tilstrekkelig grad gis en utforming og istandsetting som ivaretar 


landskapsmessige og estetiske forhold. 


• Barn og unge 


Behovet for trafikksikkerhetstiltak knyttet til skolevei må vurderes, og kunne i større grad vært 


redegjort for i saken. 


• Landbruk 


Det er knyttet sterke nasjonale mål til å ta vare på dyrka mark for framtidig matproduksjon. 


Fylkesmannen ber om at arealbeslag gjøres minst mulig slik at dyrka mark ikke blir omdisponert. 


Dersom det likevel blir slik at matjord må fjernes pga utvidelse, må den tas vare på og bør fortrinnsvis 


beholdes på den landbrukseiendommen den hører til. Det må sikres tilfredsstillende 


adkomstmuligheter til landbruksarealene på begge sider av vegen. 


 


Vegvesenets kommentar: 


• Naturmiljø 


Statens vegvesen er godt kjent med forekomstene av elvemusling nedstrøms i Sogna.  For å hindre 


uheldig avrenning til Sogna og redusere faren for erosjon er det innarbeidet reguleringsbestemmelse 


som sikrer hensynet til elvemusling. Tiltakene konkretiseres i Ytre miljøplanen som utarbeides som 


grunnlag for byggefasen. 
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Samtidig vil Statens vegvesen påpeke at tiltakene som ble gjennomført i forbindelse med bygging av 


ny Rv. 7 mellom Ramsrud og Hegga bru (sedimentasjonsdammer, infiltrasjonsdammer etc) i liten 


grad er overførbare til dette prosjektet. Dette fordi disse prosjektene er svært ulike i omfang og at 


naturforholdene innenfor de to tiltaksområdene er svært forskjellige. 


• Støy 


Tiltaket behandles etter ‘Grenseverdiforskriften’, dvs forurensningsloven. Dette betyr at 


støyvurderingene vil være uavhengige av denne vegutbedringen, da ‘Grenseverdiforskriften’ gjelder 


generelt for alle veger. Den aktuelle støyutsatte boligbebyggelsen er tidligere vurdert i henhold til 


‘Grenseverdiforskriften’, og samtlige er funnet å ha et støynivå i oppholdsrom innendørs som er 


lavere enn tiltaksgrensen på 42 dB. De aktuelle utredningsrapportene skal finnes ved vegkontoret i 


Buskerud, og kan sendes dersom ønskelig. Fordi tiltaksgrensen ikke skal benyttes som kriterium for å 


vurdere akseptabelt støynivå i plansituasjoner ved endring av eksisterende virksomhet som krever 


planbehandling, er støyretningslinje T-1442/2012 også lagt til grunn under planarbeidet. 


Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012, anbefaler å synliggjøre områder 


som er utsatt for støy gjennom utarbeidelse av støysonekart. Det er utført beregninger av forventet 


trafikkstøy fra strekningen etter utbedring, med tilhørende støykart for prosjektområdet. 


Beregningene viser at støysituasjonen endres med ca. 1 dB. I følge støyretningslinjen er tiltak for 


eksisterende veier definert som Miljø- og sikkerhetstiltak dersom de er begrunnet ut fra hensyn til 


miljø og/eller sikkerhet. Miljø- og sikkerhetstiltak som ikke endrer støyforholdene ved eksisterende 


virksomhet bør som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene. 


Merkbar endring av støynivå er > 3 dB. 


• Landskap 


Utforming av landskapet skal så langt det er mulig tilpasses eksisterende forhold, samtidig som 


stabilitet ivaretas. 


• Barn og unge 


Skolebuss, bussholdeplasser rustes opp med venteareal og lehus. Etablering av ekstra bred skulder 


på sydside av Rv. 7 i forbindelse med nedlegging av holdeplass Jonsrud. Denne holdeplassen foreslås 


nedlagt av hensyn til sikkerheten da nærmeste adkomst er over usikret planovergang på 


Bergensbanen. 


• Landbruk 


Alle landbruksareal skal ha adkomst, enten ved eksisterende adkomst eller ved at adkomst legges om 


eller flyttes. 


 


Rådmannens kommentar:  


Rådmannen er positiv til at det er tatt inn rekkefølgebestemmelse som sikrer hensynet til 


elvemuslingen. 
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1.4. Norges vassdrags- og energidirektorat 


Sammendrag av merknad fra Norges vassdrags- og energidirektorat: 


NVE har innsigelse til detaljreguleringen for Rv. 7 Veme- Skotland, fordi den reelle faren for skred 


ikke er tilstrekkelig ivaretatt i planen. Det må gjøres undersøkelser som avklarer om det er kvikkleire 


eller annet sprøbruddmateriale i området, og det må gjøres en eventuell avgrensning av slike 


områder. Det må også vurderes om det er fare for skred som kan ramme bebyggelse eller andre 


verdier i området. Områdestabiliteten må beregnes på detaljreguleringnivå, NVE mener det er for 


sent å gjøre det i byggeplanfasen. Områder utsatt for skredfare skal avmerkes i plankartet som 


hensynssone og tilknyttes bestemmelser som ivaretar sikkerheten. 


NVE har ikke registreringer av flomhendelser i planområdet, men anbefaler kartlegging av nivå for 


200 årsflom på strekningen, og viser til Vegvesenets egne retningslinjer. Videre mener NVE at 


stikkrenner må dimensjoneres til å tåle 200 årsflom. 


NVE påpeker viktighet av at det planlegges slik at anleggsperioden ikke medfører unødvendig skade 


eller ulempe for Sognavassdraget, og sidevassdraget. Inngrep i kantsoner og bekkeløp bør unngås. 


Vegvesenets kommentar: 


SVV samtykker med NVE i behovet for stedvis flere undersøkelser på prosjektet. Området ved 


Vælstangen (ca. P(9200-9400)), deponiområdet (P9000-9100) samt 2 andre utfyllingsområder er blitt 


supplert med undersøkelser/verifikasjoner i uke 34, 2012. På det kjente kvikkleireområdet med lav 


risiko er det foretatt undersøkelser i området P(9200-9250). Befaring av området har vist behov for 


nye innmålinger her da fyllingshøyden er betraktelig høyere enn hva opprinnelig terrengmodell har 


vist. Det er foretatt en totalspenningsberegning (isotrop) lokalt ved skråningen P9220. Su-profilet er 


basert på foretatt vingeboring (Vb58) ved P9220. Beregningen gir en sikkerhetsfaktor på 2,0 med 


planlagt utfylling. I dette isolerte fyllingsområdet, som ligger innenfor risiko-området for kvikkleire, 


ligger laveste omrørte su-verdi på 2,4 ved 7,5m dybde under terreng.   


Det er foretatt en totalsondering (H58B) samt en vingeboring (VB58B) ved P9250. Disse viser noe 


dårligere grunnforhold og lavere skjærfasthet. Omrørt skjærfasthet er her noe lavere og ligger 


primært på 1,5 fra 3,0-8,0m. I området er det boret ned til antatt fjell på 18m. Sonderingen indikerer 


fast lagret friksjonsmasse i de øvre 3m. Det er sett på lokalstabilitet samt områdestabilitet ved 


P9240. Med vingeboringen oppnås en sikkerhet på 2,0 for lokalstabilitet av lav fylling ved P9240. Det 


er i tillegg foretatt en konservativ område-beregning ved P9240 basert på skjærstyrke-verdier fra 


VB58B. Det er vurdert en sammensatt glideflate på over ca. 115m lengde som følger det antatt 


bløtere leire-laget mellom 3 og 4m under terreng. Totalspenningsberegningen gir en udrenert faktor 


på 3,85. Ved P9440 er det foretatt en noe konservativ su-beregning som gir en sikkerhet på 1,54.  


Ved deponiområdet indikerer nye sonderinger i vesentlig grad friksjonsmasser. I dybdeintervallet 0 - 


5(6)m er det indikasjon på løst lagrede friksjonsmasser av antatt primært finsand/silt, mens man 


under dette har fast lagret grus. Når i tillegg helningen av området ligger på tilnærmet 0 grader er det 


etter vår vurdering ingen vesentlig risiko for at en begrenset oppfylling av deponi-masser medfører 


noen større risiko i dette området. I opprinnelig geoteknisk rapport er det foretatt en totalspennings-


beregning basert på vingeboring Vb39 i samme område som gir en udrenert sikkerhetsfaktor på over 
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5 med 2,5m deponi-masser. Dette er ikke kommentert i innsigelsen. En nærmere vurdering av kritisk 


snitt i en revidert totalberegning gir en sikkerhet på 4,5. Den reelle oppfyllingshøyden i området vil 


være ca. 1,0m. Med bakgrunn i de siste undersøkelser (ikke analysert, men indikerer friksjonsmasser) 


vil det imidlertid være mer korrekt å vurdere stabiliteten her ved en effektivberegning.   


SVV samtykker med NVE i behovet for vurdering av udrenert stabilitet. Denne påstanden er 


imidlertid bare delvis riktig. Ved fyllingsområdene P9030 (deponi-området), P9850 og 10130 (10100) 


er det beregninger både på drenert og udrenert basis. Det undres over at dette ikke er kommentert i 


innsigelsen. I partiet P10100-10130 samt P10260 er det foreslått tiltak i form av min. 2m skumglass 


for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet. Det er riktig at det ved skjæringsområdene kun er regnet med 


drenerte effektivberegninger. I følge SVV Håndbok 016 kap. 4.3.3 skal udrenert korttidstilstand samt 


drenert langtidstilstand kontrolleres i leire. I så måte vil den drenerte tilstanden (stasjonært) på 


effektivbasis være den mest kritiske. Korttidstilstanden gir sug i massene (pga opprinnelig poretrykk i 


massene) hvilket medfører høyere sikkerhetsfaktor på udrenert basis like etter at skjæringen er tatt 


ut. Avlastningen av skjæringen vil gi svelling av leiren og således nedsatt skjærfasthet over tid. 


Således er betraktningen med en stasjonær aφ-tilstand her en hensiktsmessig beregningsmetode for 


sikkerheten. Ved skjæringen P8500 ble det funnet behov for tiltak i form av en sprengsteinjete. 


På første del av strekningen går det frem at det er funnet kvikkleire ved Tjærebrenneriet i eldre 


undersøkelser. Her burde det imidlertid vært presisert fra vår side at område med kvikkleire befinner 


seg noen 100 meter øst for Tjærebrenneriet og således ikke berører vårt prosjekteringsområde. Se 


vedlegg prosjekteringsrapporter Fd206A-2/3. 


 


Rådmannens kommentar: 


NVE har nå trukket innsigelsen, og rådmannen har dermed ingen ytterligere kommentarer. 
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2 Merknader fra organisasjoner og private 


2.1. Aslaug Iren Martinsen 


Grunneier til eiendom Gnr/Bnr 65/20. Boligen på eiendommen ligger svært nær eksisterende Rv. 7. 


Grunneier påpeker at tiltaket medfører at Rv. 7 kommer ennå nærmere boligen. Hun opplever 


dagens støy som svært sjenerende. Hun ønsker at det gjøres støymålinger, og ønsker å vite verdiene. 


Grunneier forventer at det gjøres støytiltak på hennes eiendom i dette prosjektet. Grunneier ønsker 


også eventuelt overskuddsmasse til utjevning av deler av eiendommen. Hun opplyser om at det går 


vannrør under jernbanen og Rv. 7 til hennes eiendom. 


Vegvesenets kommentar: 


Når det gjelder støyskjerming forutsetter planen at det må gjøres beregninger for å avdekke hvorvidt 


eiendommen (både denne og flere andre) har krav på støyskjerming, eller andre støydempende 


tiltak. Kriteriene dette arbeidet bygger på er: 


- Dersom støy i ny situasjon må betegnes som forurensning etter forskriftens verdier blir 


eiendommen skjermet. 


- Dersom støy i ny situasjon ikke kan betegnes som forurensning, blir den ikke skjermet. 


- Dersom støy i ny situasjon ikke kan betegnes som forurensning, kan den allikevel bli 


skjermet, under forutsetning av at støyen har økt med 3 dB eller mer som følge av 


tiltaket. 


Støyberegninger for prosjektet viser en endring av støysituasjonen på ca. 1 dB. Det er ikke satt av 


midler til støyskjerming i dette prosjektet, da det er et trafikksikkerhetstiltak. Statens vegvesen vil 


vurdere mindre omfattende tiltak for boliger nærmest Rv. 7 i samarbeid med den enkelte grunneier. 


Det vil bli utført støymålinger ved eiendom Gnr/Bnr 65/20 i forbindelse med realiseringen av 


prosjektet. Resultatet av støymålingene skal også sendes grunneier Aslaug Iren Martinsen.  


Ønske om overskuddsmasse til utjevning av deler av eiendommen må vurderes nærmere i 


byggeplanfasen, med forbehold om egnethet og mengde på eventuelle overskuddsmasser. 


 


2.2. Ola Johnsrud 


Grunneier til eiendommene Gnr/Bnr 65/3 og 65/6. Ola Johnsrud har søkt om å bruke Tangen(65/6) til 


fyllplass for overskuddsmasse ved utbedring av Rv7. Det er arealet nærmest Rv. 7 som er mest 


aktuelt å heve. Terrengendringer er søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven dersom 


terrengendringen er større enn 3 meter, eller hvor fyllingsfot er nærmere nabogrensa enn 2 meter. 


Landbrukskontoret i Ringerike og Hole, ved Heidi Skagnæs, er positive til endring av nivået for 


jordbruksarealet til forbedring av jordbruksproduksjon.  


NVE ved Anne Cathrine Sverdrup og Harald Sakshaug, uttaler at det må dokumenteres gjennom en 


plan for oppfyllingen at det er tilstrekkelig stabilitet under oppfyllingen og som ferdig oppfylt areal, 


og henviser til NVEs retningslinjer nr. 2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplanar. 


Fylkesmannen i Buskerud ved Anders J. Horgen og Lise Økland, påpeker at Sogna er leveområde for 


rødlistearten elvemusling, og at det derfor er viktig ved utforming og gjennomføring av tiltaket at det 
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legges vekt på å unngå uheldig erosjon. Det er nødvendig å avsette en bred buffer og sikre 


kantvegetasjon mellom utfyllingsområdet og elva. FMBU kan ikke akseptere utfylling helt ned til elva 


ut fra hensyn til vassdragsinteressene og prinsippene i naturmangfoldloven. 


Grunneier opplyser at det er tre kummer langs veien fra 65/36 til 65/3 disse har utløp på dyrket 


mark. Han ønsker at disse legges i grøft med utløp nedenfor dyrket mark. 


Vegvesenets kommentar: 


Statens vegvesen er positive til å bruke Gnr/Bnr 65/6 til fyllplass for overskuddsmasser fra utbedring 
av Rv. 7. Grunnundersøkelser er foretatt ca. 50-60m til side for eksisterende veg ved km 9.025. Disse 
viser at det er løst lagrede masser av antatt siltig sensitiv (st =43) leire fra 0-5m dybde. Den foretatte 
vingeboringen viser imidlertid en relativt høy skjærfasthet i massene på over 40 kpa.  Det er kun 
foretatt boringer i et punkt her, som kan være litt lite dersom det blir snakk om et stort 
deponiområde. Den høye skjærfastheten gjør at det likevel i utgangspunktet ser lovende ut å legge et 
deponi her. I uke 34 (2012) er det gjennomført supplerende grunnundersøkelser i området som 
ønskes hevet. Landbrukskontoret i Ringerike kommune vurderer det slik at den aktuelle planeringen 
trenger tillatelse etter §4 i forurensingsforskriften. 
 
Angående kummer med utløp på dyrket mark, skal det i byggeplanen prosjekteres for utløp nedenfor 
dyrket mark. 
 


2.3. Steinar G. Flaskerud 


Grunneier til eiendom Gnr/Bnr 66/3 som ligger på begge sider av Rv. 7 helt vest i prosjektområdet. 


• Påpekte at riggområdet ved krysset til Jonsrudveien ligger på hans eiendom, og spurte 


hvorfor dette måtte være så stort. 


o Har ungskaug på riggområde, bjørk, som han ikke vil ofre 


o Riggområdet ligger på lavere nivå enn vegene rundt 


o Dårlig og bløt grunn på riggområdet 


• Tilbyr prosjektet å ha riggplass på hans eiendom, men motsatt side av Rv. 7, der det er et 


massetak i dag, med egen avkjørsel og bedre grunnforhold. Avkjøringen er ca. 80m vest for 


Jonsrudveien. 


• Påpekte dårlige siktforhold i kryss Rv. 7 x Fv. 176, spesielt på vinteren. 


• Påpekte dårlige siktforhold i kryss Rv. 7 x Jonsrudveien, eksisterende støttemur er 


sikthindrende. 


• Påpekte at eiendomsgrenser fra hans eiendom 66/3 mot Fv. 176 ikke er oppdatert. 


Vegvesenets kommentar: 


Forslag til riggområde i detaljreguleringen vil endres og flyttes til motsatt side av Rv. 7, slik grunneier 


foreslår. Dette vil innarbeides i den videre planleggingen. 


Øvrige innspill tas til etterretning.  
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2.4. Erik Øgaard 


Hjemmelshaver til eiendom Gnr/Bnr 63/29 er Tom Christian Øgaard. Erik Øgaard er bror til 


hjemmelshaver. 


• Påpekte at det ikke er markert avkjørsel fra Rv. 7 til eiendom 63/29. Det er direkte avkjørsel 


til eiendommen i dag. Naboeiendom har egen avkjørsel. 


• Interessert i overskuddsmasser for heving av egen avkjørsel, den er i dag relativt bratt. 


• Bekk over avkjørsel, ønsker å få denne lagt i rør 


• Ønsker å få opparbeidet jordvoll langs eiendommen 


Vegvesenets kommentar: 


Det er tegnet inn avkjørselspil på detaljreguleringkart, adkomst til egen eiendom skal opprettholdes. 


Øvrige innspill tas til etterretning. 


 


2.5. Christin J. Kjelstrup 


Grunneier til eiendom 63/17, som ligger på sydside av Rv. 7 i svingen ved Tjærebrenneriet. 


• Påpekte at Rv. 7 i dag ligger nærme fritidseiendommen, og uttrykte bekymring for økning av 


støyplager når Rv. 7 skal utvides for midtmarkeringen. 


• De bruker eiendommen og feriestedet mye 


• De ønsker tiltak ved eiendommen i form av støyskjerm som kan redusere støyplagen på 


feriestedet. 


• Påpekte at boligen ligger i rød sone, hvor det anbefales vurdering av tiltak utenfor rom til 


støyfølsom bruk. 


Vegvesenets kommentar: 


Når det gjelder støyskjerming forutsetter planen at det må gjøres beregninger for å avdekke hvorvidt 
eiendommen (både denne og flere andre) har krav på støyskjerming, eller andre støydempende 
tiltak. Kriteriene dette arbeidet bygger på er: 


- Dersom støy i ny situasjon må betegnes som forurensning etter forskriftens verdier blir 
eiendommen skjermet. 


- Dersom støy i ny situasjon ikke kan betegnes som forurensning, blir den ikke skjermet. 
- Dersom støy i ny situasjon ikke kan betegnes som forurensning, kan den allikevel bli 


skjermet, under forutsetning av at støyen har økt med 3 dB eller mer som følge av 
tiltaket. 


Støyberegninger for prosjektet viser en endring av støysituasjonen på ca. 1 dB. Det er ikke satt av 


midler til støyskjerming i dette prosjektet, da det er et trafikksikkerhetstiltak. Statens vegvesen vil 


vurdere mindre omfattende tiltak for boliger nærmest Rv. 7 i samarbeid med den enkelte grunneier. 


Korreksjon til støynotat: På vedlegg X003 er det angitt at bolig Gnr/Bnr 63/32 ligger i rød sone, dette 


er feil. Det skal være bolig tilhørende Gnr/Bnr 63/17 som ligger i rød sone. 
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2.6. Edmund Olsen 


Grunneier til eiendom Gnr/Bnr 65/33, som ligger på sydside av Rv. 7 ved Vælstangen. 


Grunneier er bekymret for at Rv. 7 kommer nærmere boligen, og at verdien av eiendommen vil 


forringes, samt økte støy- og forurensningsplager. En tett granhekk mot Rv. 7 ønskes bevart. 


Grunneier vil ha kr. 400 000,- og et tett gjerde mot veien. 


Vegvesenets kommentar: 


Avkjøring til denne eiendommen vil legges noe om, ved å bygge opp en fylling og gjøre sikten bedre 


ved utkjøring til Rv. 7. Det skal etableres støttemur mot Rv. 7 langs eiendommen. Eksisterende 


vegetasjon skal ivaretas så langt det er mulig. Når det gjelder støyskjerming forutsetter planen at det 


må gjøres beregninger for å avdekke hvorvidt eiendommen (både denne og flere andre) har krav på 


støyskjerming, eller andre støydempende tiltak. Kriteriene dette arbeidet bygger på er: 


- Dersom støy i ny situasjon må betegnes som forurensning etter forskriftens verdier blir 


eiendommen skjermet. 


- Dersom støy i ny situasjon ikke kan betegnes som forurensning, blir den ikke skjermet. 


- Dersom støy i ny situasjon ikke kan betegnes som forurensning, kan den allikevel bli skjermet, 


under forutsetning av at støyen har økt med 3 dB eller mer som følge av tiltaket. 


Støyberegninger for prosjektet viser en endring av støysituasjonen på ca. 1 dB. Det er ikke satt av 


midler til støyskjerming i dette prosjektet, da det er et trafikksikkerhetstiltak. Statens vegvesen vil 


vurdere mindre omfattende tiltak for boliger nærmest Rv. 7 i samarbeid med den enkelte grunneier. 


 


2.7. Sokna Utvikling v/Anders Braaten 


Anders Braaten, styremedlem i foreningen Sokna Utvikling, stiftet 16.11.2010. Det vises til 


reguleringsbeskrivelsen og manglende opplysninger om historisk hastighet på planstrekningen. 


Tidligere var skiltet hastighet 80km/t. Det stilles spørsmål ved hvorfor tiltaket ikke kan få tilbake 


skiltet hastighet på 80 km/t. 


Vegvesenets kommentar: 


Skiltet hastighet på planstrekningen er i dag 70 km/t. Etter tiltaket vil skiltet hastighet fortsatt være 


70 km/t. Årsak til dette er at planen er et trafikksikkerhetstiltak, samt at økning av trafikkhastighet 


medfører økning av støynivå, noe som ikke er ønskelig. 


 


2.8. Snefrid Dalen 


Grunneier til eiendom Gnr/Bnr 65/36, som ligger på sydside av Rv. 7 vest for Vælstangen.  


Har følgende merknader: 


• Det er borret etter vann mellom hus og vei, ca. 1,5 meter fra husveggen. 


• Det ligger en gammel brønn med tilhørende grøft vest for huset, ved innkjøringen til 


eiendommen. Denne blir trolig berørt dersom veien bygges bredere. 
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• Ved gjennomføring av ombygging, vil det bli nødvendig med støyskjerm mellom eiendom og 


veg. Men dette er planlagt, ut fra planene som foreligger. 


 


Vegvesenets kommentar: 


Dersom eiendommen har offentlig vannforsyning, blir tap av brønn erstattet med penger, men ikke 


med en sum tilsvarende kostnader ved å etablere ny brønn igjen. 


Når det gjelder støyskjerming er dette spørsmålet kanskje tolket litt for enkelt. Planen forutsetter at 


det må gjøres beregninger for å avdekke hvorvidt eiendommen (både denne og flere andre) har krav 


på støyskjerming, eller andre støydempende tiltak. Kriteriene dette arbeidet bygger på er. 


- Dersom støy i ny situasjon må betegnes som forurensning etter forskriftens verdier blir 


eiendommen skjermet. 


- Dersom støy i ny situasjon ikke kan betegnes som forurensning, blir den ikke skjermet. 


- Dersom støy i ny situasjon ikke kan betegnes som forurensning, kan den allikevel bli 


skjermet, under forutsetning av at støyen har økt med 3 dB eller mer som følge av tiltaket. 


Støyberegninger for prosjektet viser en endring av støysituasjonen på ca. 1 dB. Det er ikke satt av 


midler til støyskjerming i dette prosjektet, da det er et trafikksikkerhetstiltak. Statens vegvesen vil 


vurdere mindre omfattende tiltak for boliger nærmest Rv. 7 i samarbeid med den enkelte grunneier. 


 


Rådmannens samlede kommentar til de private innspillene: 


Støy 


Støyretningslinjen knyttes opp mot nye byggetiltak mens eksisterende infrastruktur og bygninger skal 


behandles etter Grenseverdiforskriften i Forurensningsloven. Statens vegvesen har vurdert det 


planlagte prosjektet til ikke å være mer omfattende enn at dette kun omfattes av 


Grenseverdiforskriften. Grenseverdiforskriften setter kun krav til at innvendig støy ikke skal 


overskride 42 dB, og det er dermed ikke lagt opp til støysikring av boliger i tilknytning til prosjektet. 


Rådmannen anmoder likevel Statens vegvesen om å strekke seg lengst mulig når det gjelder å gjøre 


mindre støyreduserende tiltak for de mest støyutsatte boligene. 


 


For øvrige temaer har Statens vegvesen i tilstrekkelig grad kommentert de private innspillene.  
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1. Bakgrunn 


 
Dagligvarebutikken i Hønengt 18 betjener et stort område. I 1960 -70 årene var det 11 -12 
dagligvarebutikker som dekket samme område (fra Nordre Torg til undergangen i Hønengt). 
Nå er det svært få dagligvarebutikker igjen i samme område. Rema 1000 her nå fungerer først 
og fremst som en nærbutikk til denne delen av Hønefoss by. Den har ca 8000 kunder pr uke. 
 
Nytt bygg er hovedsakelig planlagt for å sikre drift av en god dagligvarebutikk og gi butikken 
bedre og mer egnede lokaler. Dagligvareforretningens har sterkt behov for større, bedre lokaler 
og bedret parkeringsmuligheter. Lokalene er blitt alt for små på alle måter, og trenger daglig 
varetransport for påfyll av varer pga liten lagringsplass. 
 
Firma HEGI AS v/Stian Henriksen har forhandlet med kommunen om å legge 
parkeringsplasser på kommunens naboeiendommer, slik at en slik utvidelse kan bli mulig. 
Kommunen har stilt seg positiv til en slik løsning. 
 
Planforslaget fremmes av HEGI AS og Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har vært planfaglig 
rådgiver. 
 
 
Hønefoss, 23.12.2011 
 
Bjørn Leifsen 
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2. Prosess 


 
Saken om utvidelse ble, i forståelse med kommunen, aller først fremmet som en 
rammesøknad. Men kommunen ba deretter om at den ble fremmet som en reguleringsplan 
først. 
 
Planen ble så varslet av Ringerike kommune sin fellesannonse i Ringerikes Blad lørdag 25. 
juni 2011 og på kommunens internettsider, samt at det ble sendt brev til myndigheter og 
berørte parter. Frist for å avgi uttalelse ble satt til 15.august 2011. 
 
Etter at et første forslag ble oversendt kommunen ble planen returnert med ønsker om 
større detaljeringsgrad inne på tomta og parkeringsområdene. 
 
Innkomne innspill er gjengitt og kommentert i eget notat som følger denne saken. 
 
 


3. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet 


3.1. Beliggenhet 


 
Planområdet omfatter følgende eiendommer: 
 


Gnr/bnr Navn 
317/164 Hegi AS Eiendom 


165 Veggrunn 
166 Hegi AS Eiendom 
168 Hegi AS Eiendom 
172 Ringerike kommune 
212 John Einar Pedersen 
214 Ringerike kommune 
319 Marit Trondsens bo v/Lena Trondsen 
578 Ringerike kommune 
579 Ringerike kommune 


1035/1 Statens vegvesen 
 
 
Området og eiendommene er vist på neste side. 
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Beliggenhet og varslet planområde. 
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3.2. Planstatus 


 
Området er i gjeldene kommuneplan for Ringerike avsatt delvis om forretningsområde og delvis 
som boligområde. Men nordre del av planområdet ligger delvis inntil Hønengata og her er det 
såpass med vegtrafikkstøy at det er mindre egnet som boligområde. 
 


 
Utsnitt av kommuneplan. 
 
Det er ingen (kjente) aktuelle reguleringsplaner for dette eller tilliggende områder. 
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4. Reguleringsplanforslaget. 


Nedenfor, og i vedlegg, er vist planforslaget. 
 


 
 


4.1. Bebyggelse 


 
Dagens butikkareal er på ca 700 m2 salgsflate og ca 160 m2 lager/div. Dette ønskes økt 
med ca 600 m2 i sum. Da blir det samsvar mellom omsetning og salgsareal som er tjenlig 
både for arbeidsmiljøet for de ansatte og for kundene. En utvidelse på mindre enn dette vil 
ikke gi en fullgod løsning, og den blir uforholdsmessig kostbar. 
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Forut for planutarbeidelsen har det vært signalisert og kommet innspill fra Buskerud 
Fylkeskommunen om at det er verneverdige bygninger i planområdet. Det gjelder alle de 
tre boligene; Hønengata 20, Parkgata 7 og Nygata 2. De to sistnevnte vedkommer ikke 
forslagsstiller og kommenteres ikke videre her. Jfr notatet om innkomne innspill. 
  
Forslagsstiller eier også Hønengata 20. Det er vurdert å bevare dette bygget, selv om det 
etter ny omgjøring av Hønengt nå etter ny vei og gangvei ligger svært nære disse. Bygget er 
blitt mer utsatt for støy og forurensning etter omgjøringen. Det består i dag av 3 boenheter og 
leietagere (spesielt i 1 etg) bor sjelden lenge pga ovennevnte punkter. Denne etasjen står i dag 
uten leietakere. Bygget er også veldig energikrevende og en bygningsteknisk tilstandsrapport 
bedømmer det som meget kostbart å restaurere. Årsaken har i stor grad vært at boligen har 
ligget i traseen til sentrumstangenten, noe som har medført at det har vært liten grunn til 
fortløpende oppgradering. 
 
Det er vurdert tre ulike utvidelsesmuligheter. En der en legger tilbygget inntil Hønengata 20, 
en der en legger tilbygget vinkelrett inn i gården og en der en river boligen. Dette er illustrert 
nedenfor: 
 


 
 
Tilbygg lagt inntil Hønengata 20. 
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Tilbygg vinkelrett på dagens bygg. 
 


 
Tilbygg der Hønengata 20 rives. 
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Å bygge helt, eller nesten inntil den nevnte boligen vil helt ødelegge byggets karakter, 
samtidig som det gir for lite tilbygg til forretningen. 
 
Å bygge tilbygg inn i gården vil nærmest dele gårdsplassen og parkeringsarealene i to, og 
dessuten gi uønsket form på butikken. Bygget på Hønengata 20 vil dessuten bli liggende som 
en “øy” i et parkeringsområde og få et lite preg av vern. Et problem med vernetanken er 
nettopp at bygget ligger uten kontakt med tilsvarende eldre bebyggelse som kunne gitt et 
samlet verneverdig bygningsmiljø. 
 
En har kommet frem til at den eneste gjennomførbare løsning er å rive bygg og garasje oppført 
på 317/168 (Hønengata 20) og koble nybygg til eksisterende bygning på Hønengata 18 i 
samme utførelse som dette, med forretningslokaler i 1.etg og leiligheter i 2.etg.  
 
En skisse til hvordan dette kan gjøres er vist her: 
 


 
 Fasade mot Hønengata 
 


 
Fasade mot gårdsplass. 
 
Planen åpner imidlertid for at høyden kan være større enn det ovenstående skisse viser. 
Etter samråd med administrasjonen på planavdelingen tillater planen at det kan bygges en 
etasje til. Denne bør i så fall være tilbaketrukket. 
 
Utnyttelsesgraden for området for boliger, forretninger og kontor er satt til %BYA=100%. 
Denne er satt så høyt fordi planområdet for dette omslutter bygningen helt, av regulerte 
fortau/gangarealer tett inntil. 
 
Maksimal byggehøyde er satt til gesimshøyde på 11,0m, og mønehøyde på 15,0 m over 
gjennomsnittlig terrengnivå, litt høyere enn eksisterende bygg. Skissen viser bygg som er 
litt lavere enn eksisterende bygg. (Etasjehøyden i butikklokalene vil bli ca 4,2m, som er 
høyere enn en vanlig etasjehøyde for boliger). 
 
Boligene i øvre etasjer er tenkt å henvende seg mot indre gård, med større balkonger. Det 
vil kunne gi nødvendig skjerming og soner med støynivå lavere enn grenseverdiene. Det 
planlegges noe i overkant av 20 boliger. 
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Områdene for parkering og lek (for boligene) samt interne fortau/gangarealer er regulert 
som egne formål. Sykkelparkering er vist særskilt. Det samme er oppstillingsplass for 
lastebiler ved varelevering. 
 
Den øvrige eksisterende bebyggelsen i Nygata 2 og Parkgata 7 er planlagt til bolig og 
kontor. Dette er gjort for at eierne der skal kunne anvende byggene til næringsvirksomhet 
dersom de ønsker det. 
 
Utnyttelsesgraden for området for boliger og kontor er satt til % BYA=70%. Denne er satt 
relativt høyt her også pga at parkeringsarealer inngår i arealene for BYA. Eiendommer i 
sentrum bør utnyttes relativt høyt. 
 
Maksimal byggehøyde er satt til gesimshøyde på 6,0m, og mønehøyde på 9,0m over 
gjennomsnittlig terrengnivå, som på eksisterende bygg. 
 
På kommunens eiendommer står et bygg som fungerer som et salgskontor for et husfirma. 
Huset er uten kjeller. Kommunen har signalisert at de ønsker en bedre bruk av sine 
eiendommer her, og at dette leieforholdet av tomta bør avsluttes. Derfor er dette bygget 
markert i planen som «bygg som forutsettes fjernet».  
 
Kommunen har ønsket at det blir en tverrgående gang-/sykkelveg mellom Parkgata og 
Hønengata nord i planområdet. Denne er vist som eget formål. 
 
 
Topografi. 
 
Tomta er relativt flat langsmed hovedretningen, men mot Parkgata er det noe høyere. I 
underkant av 1,5m. Det vil kreve at det utarbeides en situasjonsplan med høydeangivelser 
som ivaretar interne stigningsforhold og god overvannshåndtering. I bestemmelsene er det 
satt krav om dette. 
 


4.2. Trafikk. 


 
Planområdet omfatter søndre halvpart av kvartalet som dannes av Hønengata, Nygata, 
Parkgata og Gullagata. Hønengata er den mest trafikkerte og en viktig gjennomfartsåre i 
Hønefoss. Det er nylig oppgradert og rustet opp til å romme alle typer brukere, både 
kjørende, gående og syklende, som har fått eget sykkelfelt. Det er også markert busstopp. 
Det gjør at trafikkforholdene i denne gata er gjort så gode som de lokale forhold tillater.  
 
På de neste sider vises hvordan Hønengata er blitt mht arealbruk og oppmerking etter at 
den er blitt oppgradert. 
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Hønengatas arealbruk ved planområdet. Nye atkomster er markert. 
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Oppmerking av Hønengata (tatt fra planene den er bygd etter). 
 
 
Mengder 
 
Vegdatabanken angir at årsdøgntrafikken (ÅDT) forbi dette planområdet er ca 17600. 
Skiltet hastighet er 50 km/t og andel tungtrafikk ca 10 %. 
 
Nygata krysser Hønengata i syd, der krysset er lysregulert og myke trafikanter er prioritert 
i fasene og det er lagt brosteins”øyer” med hensikt å markere de myke trafikantenes arealer 
i krysset.  
 
Det finnes ikke tellinger som viser ÅDT i Nygata her, men vi har estimert den til ca 1500, 
der trafikken til/fra butikken utgjør en vesentlig del. Skiltet hastighet 30 km/t. 
 
Parkgata fungerer som en boliggate med en del trafikk til/fra butikkens nordre innkjøring. 
Estimert ÅDT 800. Skiltet hastighet 30 km/t. Den har ingen fortau. Dersom det vil bli 
behov for det seinere på denne siden av den har en satt byggegrenser slik at eventuelle nye 
bygg eller anlegg ikke vil umuliggjøre det her.  
 
Med 8000 besøkende pr uke, antatt ca 70% med bil og 6 salgsdager pr uke, vil dette bidra 
med en ÅDT på ca 1600. Etter tradisjonelle sammenhenger mellom ÅDT og makstime gir 
det en makstimebelastning på ca 220. Det er også verifisert gjennom egne tellinger. Se 
nedenfor. 
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Med den viste fordelingen på atkomstene tilsier dette at trafikken fordeler seg slik i dag: 
 
Gate ÅDT-bidrag Makstimebidrag Gatas totale makstime 
Hønengata nord for lyskryss 920 125 2300 
Hønengata syd for lyskryss 380 50 2900 
Nygata mot lyskryss 925 125 200 
Nygata nord/Parkgata sydover 180 25 100 
Parkgata nordover 300 40 100 


 
Selv om butikkarealet øker med ca 70% vil trafikkøkningen neppe bli mer enn ca 50%, da 
store deler av tilbygget ikke vil være salgsflater, men lager og ansattes rombehov. Ca 20 
boliger vil gi et bidrag til ÅDT på ca 80. Påvirkningen på det lokale vegnettet vil derfor bli 
svært moderat. 
 
Med disse forutsetningene vil en, sammen med en årlig vekst på ca 2% på hovedvegnettet, 
få følgende totale trafikktall på de nevnte veglenkene: 
 
Trafikk 2021. Totalt. 
Gate ÅDT Makstime 
Hønengata nord for lyskryss 22075 2870 
Hønengata syd for lyskryss 27300 3550 
Nygata mot lyskryss 2850 370 
Nygata nord/Parkgata sydover 1150 150 
Parkgata nordover 1230 160 


 
 
 
Atkomster 
Opprinnelig hadde de to eiendommene Hønengata 18 og Hønengata 20 hver sine inn- og 
utkjøringer direkte til Hønengata. I tillegg hadde Hønengata 18 inn- og utkjøring til 
Nygata. I forbindelse med byggesaker og omgjøring av Hønengata er atkomstene derfra 
redusert til kun en innkjøring (dvs at det ikke er lov å kjøre ut på den fra de to 
eiendommene). Dagens innkjøring fra Hønengata forutsettes flyttet noe lenger nord og 
unna krysset, der en ikke har høyresvingefeltet fra Hønengata til Nygata. Dette vurderer en 
å ville bli en forbedring.  
 
I forbindelse med denne planen er trafikken inn og ut av butikkparkeringen registrert. I 
makstimen (en torsdag efta kl 16-17) har en registrert følgende: 
 


 
 
 
 
 


Til disse tallene kan det konkluderes at innkjøringen fra Hønengata er viktig. Denne 
muligheten avlaster dessuten kapasiteten i lyskrysset ved at besøkende nordfra ikke trenger 
å kjøre innom det for å komme til butikken. En anser det derfor tjenlig for alle parter at 
denne muligheten fortsatt finnes. Atkomsten effektiviserer dessuten interntrafikken mht 
parkering.  
 


Atkomst Inn fra 
Hønengt 


Inn fra 
Nygata 


Ut til 
Nygata 


Inn fra 
Parkgt 


Ut til 
Parkgt 


Alle 


Enkeltvis 51 51 64 21 31  
218 Sum 51 115 52 
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Inn- og utkjøring til Nygata planlegges ikke endret. Den største andelen av besøkende 
bruker denne. 
 
Inn og utkjøring til Parkgata viser seg å være forholdsvis mye brukt, selv om den ligger 
minst tilgjengelig til. Det må tolkes som at det er mange lokalkjente her. Dvs at butikken i 
stor grad fungerer som en nærbutikk.  
 
I makstimen kjører det ca 110-120 biler inn og ut av området. 
 
 
Parkering. 
I dag er det ca 60 tilgjengelige parkeringsplasser på stedet. I disse inngår ca 20 plasser på 
kommunens grunn som ikke er butikkens sine, men som kan benyttes fritt, også for 
butikkens besøkende. Med ca 120 biler som benytter ca 40 parkeringsplasser i makstimen, 
er gjennomsnittlig parkeringstid/besøkstid ca 20 min. 
 
Parkeringsbehov for de nye boligene innenfor planområdet ivaretas med to 
biloppstillingsplasser per boenhet på egen tomt. (Dette vil være i overkant hva en faktisk 
forventer, da mange av leilighetene blir små og det er også noen hybler av disse). Dvs 40 
stk. Når butikkarealet øker vil det også i prinsippet også øke parkeringsbehovet, men med 
den svært trange løsningen i dag vil den ikke kunne øke tilsvarende.  
 
Planen som fremmes rommer ca 110 parkeringsplasser. Med ca 40 plasser til beboerne vil 
ca 70 være tilgjengelige for handel. Den er nær en fordobling fra dagens tilbud. 
Parkeringstilbudet blir altså sterkt forbedret i forhold til en antatt besøksøkning som neppe 
blir over 50%. 
 
Det vil ikke bli merket spesielle parkeringsplasser kun for beboerne, slik at besøkende også 
kan utnytte de som er myntet på beboerne, og omvendt. 
 
En anser derfor at planen viser et tilstrekkelig antall parkeringsplasser. 
 
 
Interntrafikk. 
Med tre mulige og valgfrie atkomster, samt såpass god avstand mellom parkeringsrekkene 
at bilene kan passere hverandre i begge retninger, vil interntrafikken kunne bevege seg 
fritt. Det er også nødvendig i situasjoner der parkeringskapasiteten nærmer seg fullt ut 
utnyttet, samt at trafikk ikke blir presset ut i uønskede utkjøringer. 
 
Varebilene får samme tilbud som i dag, med hovedatkomst fra Nygata. Naturlig utfart for 
dem blir Parkgata og tilbake til lyskrysset. 
 
Dette er illustrert på neste side. 
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Kollektivtilbud 
Det er busstopp i Hønengata for begge kjøreretninger rett på utsiden av butikken. Der går 
det tett med bybusser og andre regionale busser. Kollektivtilbudet er så godt på stedet som 
Hønefoss kan tilby. En finner det derfor ingen grunn til å analysere tilbudet nærmere i 
denne saken. Forbindelsen mellom butikken og busstoppet på den andre siden er 
lysregulert fotgjengerfelt ved lyskrysset.  
 
Som typisk nærbutikk er det ikke mange som vil bruke kollektivmiddel hit, men om det er 
så er dette tilbudet meget godt. 
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Gående og syklende. 
 
Det er en god del besøkende som går eller sykler til butikken. De har godt regulerte forhold 
vha fortau og sykkelfelt langs Hønengata og delvis inn i Nygata. Kryssing av Hønengata 
skjer i lyskrysset rett i sørenden av planområdet. I nord er vist en gang-/sykkelveg for de 
som ønsker å ta seg frem mellom Parkgata og Hønengata uten å måtte benytte 
parkeringsområdene. 
 
Inne på gårdsplassen/parkeringsområdet må det forbli noe blandet trafikk mellom gående 
og biler som manøvrerer til/fra parkeringsplassene, samt til/fra atkomstene. Dette kan være 
noe negativt for mindreårige, men en ser ingen muligheter for å skille trafikantene helt. 
Men en har regulert interne fortau/gangarealer for å markere gåendes rettigheter og 
kanalisere disses ferdsel. Lekeområdet bør gjerdes inn. 
 


4.3. Strøm, og vann- og avløpsnett 


Det er tilstrekkelig kapasitet på eksisterende strøm og VA-nett i området. Det er satt krav i 
bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende ledningsnettet. 
Det planlegges fjernvarmeanlegg i området, som det blir mulig å knytte seg til. 
 
 


4.4. Barn- og unges interesser 


Arealet som skal bebygges har til nå vært butikk, parkeringsareal og hager. Det har ikke 
vært brukt som oppholds- eller lekeareal av barn og unge i nærmiljøet. 
 
I kommuneplanens bestemmelser settes det krav til at det ved utarbeidelse av 
reguleringsplaner skal avsettes minimum 25m2 pr bolig til felles lekeplass. På Hønefoss 
skole er det lekeareal, og på St Hanshaugen er et større friområde. I denne planen er det 
avsatt et ca 360 m2 stort felles lekeareal.  I tillegg vurderes det å bli avsatt små 
sandlekeareal i tilknytning til leilighetenes balkonger. 
 
Ventelig blir det få leiligheter for barnefamilier i dette prosjektet. Tilbudet om lekeareal 
bør derfor bli tilstrekkelig.  
 
Atkomsten til lekeområdet planlegges over parkeringsplassen inn i dens vestre hjørne, men 
dette vil bli detaljert i en samlet situasjonsplan. 
 


4.5. Universell utforming 


Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell 
utforming. 
 


4.6. Grunnforhold 


Det er ikke utført særskilte geotekniske undersøkelser av planområdet. Byggegrunnen forventes 
i hht NGU-kartlegging å være fyllmasser.  Dette regnes som stabile masser og det er ingen 
registrerte problemer, verken i eldre eller ny bebyggelse i området. 
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4.7. Kulturminner 


I forbindelse med oppstart av med reguleringsplanen har Fylkeskommunen ikke gitt 
tilbakemelding om at det er nødvendig med sjakting av området mht automatisk fredede 
kulturminner. Men dersom det i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid blir funnet 
automatisk fredete kulturminner skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i 
Buskerud fylkeskommune skal varsles. 
 
Mht vern av bygninger så vises til vedlagte notat med kommentarer til fylkeskommunens 
ønske om vern i tilknytning til leilighetene, samt vurderingen mht mulighetene for det. 
Konklusjonen er at vern av Hønengt 20 ikke er forenlig med utvidelse av butikken. 
 
 


4.8. Risiko og sårbarhetsanalyse 


Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse er fylt ut, og følger som eget vedlegg. Forhold 
og/eller uønskede hendelser som kan forekomme er utredet i det følgende: 
 
 
Radon: 
Radon kan forekomme i berggrunnen, og det er tatt med bestemmelse om at det skal 
gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i samtlige 
bygninger for varig opphold. 
 
Sikring mot radon skal håndteres i forbindelse med byggesaksbehandling ved at det settes 
krav til standard forebyggende tiltak ved oppføring av nybygg jfr. Forskrift om krav til 
byggverk og produkter til byggverk (TEK) § 8-33, punkt 4: 
 
"Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke 
eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for 
helseskader".  
 
Typiske tiltak er radonsperre under kjeller eller sokkel, og god ventilering i kjeller.  
 
Høyspentanlegg. 
 
Det er en transformatorkiosk nær inntil leikeplassen. Denne skal avskjermes vha tett 
gjerde. 
 
 


4.9. Miljøkonsekvenser 


 
Støy: 
Det er utført støyberegninger. Se egen rapport.  
 
Resultatene viser, som ventet, at støynivåene i fasadene mot vegene er til dels betydelig 
høyere enn retningslinjene krav til boliger. For yttervegg av boligene i 2.etg mot Hønengt 
er støynivået ca 73 dBA i Lden og ca 84 dBA i Lmaks. Mens ved fasadene for mot indre gård 
har tilsvarende støynivå på hhv 50 og 69 dBA. Dvs under grenseverdiene her. Det tilsier at 
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leilighetene ikke kan ha vinduer ut mot Hønengt fra rom med støyfølsom bruk, dersom 
dette blir de eneste vinduene for slike rom. 
 
Eksisterende bygg som vender mot Parkgata og Nygata har 5-7 dB høyere verdier enn 
retningslinjene har som grenser i fasadene som vender mot disse. Ved fasadene vekk fra 
gatene er verdiene under grensene satt i støyretningslinjene. 
 
Uteområdene nord på tomten som er avsatt til lekeområder får støynivå høyere enn 
grenseverdien 55 dBA. Ca 62-63 dBA Lden. En vil derfor tilrå at dette området skjermes 
mot støy, selv om det blir balkongene som nok blir hoveduteområdet for leilighetene. 


 
Nivået på støy i fasadene er så høye at det vil være behov for å utføre fasadetiltak. De 
beregnede verdiene i fasadene vil være utgangspunkt for slike tiltaksvurderinger. 
 
 
Biologisk mangfold: 
Området er i dag gårdsrom bebygde arealer og til dels hage.  
Ny bebyggelse vil ikke påvirke viltkorridorer eller viktige grøntdrag. Tiltaket vil ikke 
medføre negative konsekvenser for plante- og dyrelivet i området. 
 
 


5. Arealbruk. 


 
Arealbruken fordeler seg slik: 


Formål: Areal i daa 
PBL. § 12-5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg 
Bolig/kontor 1.165 
Bolig/forretning/kontor 1.425 
Lekeplass 0.362 
PBL. § 12-5, ledd 2 - Samferdselsanlegg 
Kjøreveg 
Fortau/Gang- og sykkelveg 
Parkering 


0.780 
0.930 
3.487 


SUM 8.149 
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1. Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet 
 
a. Bakgrunn for planarbeidet- historikk 
 Eiendommen ligger langs nordsiden av Randselva og er i dag bebygd med en enebolig. 


Boligen er i dårlig forfatning og er ikke bebodd. Eiendommens har en svært 
sentrumsnær beliggenhet, samtidig som utnyttelsen av tomten er lav. Tomtens 
sentrumsnære beliggenhet, tomtens lave utnyttelse og tomtekvaliteter, gjør at tomten 
anses å være egnet for fortetting. En fortetting som ønsket krever ny detaljplan. 


 
 


b. Hovedintensjonen i planen 
 Eiendommen er i dag bebygd med en enebolig som planlegges revet.  
 Hensikten med detaljplanen er å tilrettelegge for fortetting i et sentrumsnært område 


med 3 eneboliger. Kantvegetasjon langs elva sikres og allmennhetens rett til å gå langs 
elvekanten ivaretas.  


 


c. Forslag til planavgrensning 
 


   
 
 


d. Eiendomsforhold  
 
 Tomten eies av siv.ing MNIF Jan Solberg. 
 
 


e. Tiltakshaver(e)/ konsulent 
 
 Tiltakshaver:  Hole Utbyggings- og Eiendomsselskap AS  
     v/Jan Solberg Fossveien 5, 3510 Hønefoss 
     Tel.:900 13 344. 
 
 Konsulent:  Link arkitektur AS  
    v/Oddveig Foss,  
    Elveveien 81, 1326 Lysaker,  
    Tel.: 67 12 43 11/91 76 46 31. 
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2. Dagens situasjon 
 


a. Eksisterende bebyggelse og anlegg 
 


Planområdet ligger i nordre bydel i Hønefoss og inngår i et eksisterende boligområde 
beliggende langs elva Randselva. Tomta er i dag bebygd med en enebolig og carport som er i 
meget dårlig forfatning. 
 


 
Bebyggelsesstruktur: 


Bebyggelsen i denne delen av Ullerålsgate er hovedsakelig boliger. Bebyggelsesstrukturen 
langs nordsiden av Ullerålsgata har stor variasjon og fremstår som en 
usammenhengende/uensartet bebyggelsesstruktur, fra frittliggende eneboliger med stor hage 
mot gaten, boliger med forhager og gjerder mot gata og næringsbygg med asfaltflater for 
parkering mot gata. På sørsiden av Ulleråsgata er det med ensartet bebyggelsesstruktur mot 
Ullerålsgate ved at boligene har en tydelig organisering langs gaterommet der de fleste boligene 
ligger med fasadelivet i grensen mot gata. Dette bidrar til en oppstramming og urbanisering av 
gaterommet. Bebyggelsen er delvis sammenhengende, delvis står boligene enkeltvis og gir 
siktlinjer fra gata ut til elvelandskapet.  
 
Felles for bebyggelsesstrukturen på begge sider av gata, er at bebyggelsen har sin 
hovedhenvendelse mot gata. 
For bebyggelsen sør for Ullerålsgate betyr det for enkelte boliger at en vender ryggen til 
Randselva, mens andre boliger også har henvendelse mot elva. 


 


 
Bebyggelsesstrukturen i området 


 
 


Volum, høyder og arkitektonisk uttrykk: 


Boligene langs Ullerålsgate er svært forskjellige mht. antall etasjer, takform, voluoppbygging 
og stilart, og området er preget av at det er bygd ut over tid.  Høydene varierer fra 1 etg. + 
saltak til 2 etasjer + underetasje + saltak., og takformene varierer fra saltak, valmet tak til 
mansardtak, og takvinkelen er varierer også. Bebyggelsen nærmes Hønengata har flatt tak. Det 
er også stor variasjon i materialbruk; mur/tegl, pussede flater, plater, stående og liggende panel. 
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Bebyggelsen vis-a-vis planområdet 


 
Ullerålsgata øst for planområdet 


 


 
Ullerålsgate øst for planområdet. Ullerålsgate 11 til høyre (hvitt hus skal rives) 
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Fra Ullerålsgate 11 sett vestover 
 


 


 
b. Samferdsel og teknisk infrastruktur  


Tomta har i dag direkte atkomst fra Ullerålsgate. Det er opparbeidet et smalt fortau langs deler 
av Ullerålsgata, men langs planområdet er fortau ikke opparbeidet. 
Det er opparbeidet fortau langs Versterngata og Hønengata frem til Hønefoss barneskole, og 
der Ullerålsgate munner ut i Hønengata, er det også opparbeidet egen gangvei fram til skolen.  
 
Parkering i boligområdet langs Ullerålsgate skjer delvis på egen eiendom, delvis i gaterommet. 


 
Det er brannkum i Ullerålsgata like ved planområdet. 
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c. Grønnstruktur/ vegetasjonstyper 
Det er frodig og variert vegetasjon kantvegetasjon langs elva. Skråningen ned til elva er bratt 
og lite tilgjengelig. Elveskråningen inngår i de private boligtomtene, og pga. 
eiendomsstrukturen er arealene langs elva privatiserte. 
 


 
Planområdet 


 


d. Vann og vassdrag, strandsone m.v 
Planområdet grenser til Randselva. Randselva danner meandersvinger og planområdet 
ligger i en yttersving. Arealet nærmest elva består av en kombinasjon av opparbeidet 
hageareal og naturlig kantvegetasjon. Elvekanten er vanskelig tilgjengelig, og det er 
ikke tilrettelagt for tilgjengelighet for allmennheten langs elva i dag.  
 


 
       Planområdet 
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e. Landskap/ landskapskarakter 
Planområdet ligger i overgangen mellom det flate urbane bylandskapet i nordre bydel og i 
hellingen ned mot det blågrønne landskapsrommet langs Randselva.  Tomta har fjernvirkning 
sett fra landskapsrommet rundt Randselva. 


 


 
Oversiktsbilde 


 
 


f. Topografi, høyde, helning/ retning 
 Tomta består av et flatt parti mot Ullerålsgata og en sørvendt skråning med mot elva. Tomta har 


gode boligkvaliteter mht. sol og utsikt.  Høydeforskjell mellom elva og det flate partiet er på ca. 
10 m.  


 


g. Grunnforhold og flomfare 
Se pkt. 4g.  


 


h. Sol-/ vindforhold, lokalklima 
 Planområdet er sørvendt og har gode solforhold. St. Hanshaugen, i vest begrenser kveldssola 


noe vår, høst og vinter. Pga. beliggenheten langs elva, vil kaldluftsdrag langs elva kunne bli 
merkbart vinters tid, samtidig som drenasjen bidrar til utlufting/god luftkvalitet.  


 


i. Miljøforhold (jord, luft, vann, støy) 
 Planområdet ligger i en boliggate med svært begrenset trafikk. 
 Tomta har vært benyttet til boligtomt, og det er derfor lite trolig at det foreligger 


jordforurensning på tomta. 
 


j. Kulturminner 
Iht. Riksantikvarens nettsted askeladden.ra.no er det ingen registrerte kulurminner i eller i 
nærheten av planområdet. 
 


k. Lekeplasser 
Nærmeste lekeplass er på Holttangen sørøst for planområdet, ca. 500 m fra planområdet. 
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l. Dyre og planteliv 
  


 
I Direktoratet for naturforvaltnings naturbasekart, (artsforekomst og naturtype) er  
Randselva registrert som beiteområde for stokkand vinters tid (merket med mørkegrønn skravur 
på kart over). Artforekomsten og elva er vektet som ”viktig” og av nasjonal interesse. 


 


 


m. Nærhet til kollektivtrafikk 
Hønefoss busstasjon  og jernbanestasjon ligger ca. 1 km i luftlinje fra planområdet.  


 


3. Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer  
 


a. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 
 


Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (1995) 
Retningslinjen stiller bl.a. krav til at det skal tilrettelegges arealer for barn og unge, og at disse 
arealene skal være skjermet for støy, luftforurensing og trafikkfare. 
Utearealer for barn og unge er ivaretatt innenfor tomta. Utearealene er skjermet for støy, 
luftforurensning og trafikkfare. Lekeplass/balløkker for større barn ivaretas på arealer på 
Holttangen og Hønefoss skole. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (1993) 
Retningslinjen gir planmessige føringer som tilsier at det skal tas sikte på å begrense biltrafikk 
ved å prioritere utbygging med høy arealutnyttelse innenfor byggesonen og å legge til rette for 
god tilgjengelighet for kollektive reisemidler. 
Foreslått fortetting i umiddelbar nærhet til sentrumssonen er i tråd med ovennevnte RPR ved at 
forslaget bidrar til å begrense transportbehovet. 


 
b. Nasjonal transportplan 2006- 2015 (se www.ntp.dep.no) 


 Planforslaget har ingen konsekvenser i forhold til Nasjonal transportplan. 
 


c. Stortingsmelding nr. 29 
I Stortingsmeldingen fremgår det bl.a. at i byer og tettbygde områder skal det legges større vekt 
på å utvikle et miljøvennlig utbyggingsmønster og transportsystem, med sikring av grønne 
områder. Byutviklingen må legge til rette for at kollektivtransporten kan ta en større andel av 
transportarbeidet. Boligbygging må i større grad finne sted innenfor allerede bebygde områder. 
Kvalitet i bebyggelse, utemiljø og stedsforming må sikres og sammen med lokale tjenester og 


aktiviteter danne ramme for et godt hverdagsliv og oppvekstmiljø.  
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Planforslaget ivaretar alle disse målsettingene: 
- Fortetting i sentrumssonen reduserer transportbehovet 
- Planen legger til rette for at allmennheten kan ferdes langs elva 
- Planlagt bebyggelse vil ha høy arkitektonisk kvalitet 
- Ny bebyggelse vil bidra til en oppgradering av eiendommen. 


  
d. Universell utforming   


Iht. TEK §§ 12-2 og 12-3 er det ikke krav om heis i småhus med én boenhet. Der det ikke er 
krav om heis etter § 12-3 er det etter § 12.2 ikke krav om at boenheten skal ha alle 
hovedfunksjoner på inngangsplanet 
 
Det er ønske om å bygge 3 små eneboliger over 3 etasjer på tomta. Ønsket boligstruktur med 3 
eneboliger gir en for liten boligflate i 1. etg. til at alle hovedfunksjonene kan ligge på 
inngangsplanet slik at boligen kan få universell utforming.  
 
Av hensyn til elvelandskapet bør det gjøres minst mulig terrenginngrep, og de private 
utearealene på bakkeplan vil derfor ikke være universelt utformet. 


 
e. Fylkesdelplan for byggegrenser og avkjørsler 


Ullerålsgate er en kommunal vei og omfattes derfor ikke av denne fylkesplanen. 
 


f. Kommuneplan for Ringerike 
 


 
 


Iht. kommuneplanen for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 30.08.07 skal hovedtyngden 
av boligutvikling skje i Hønefoss. 
Nordre del av eiendommen er avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel, mens arealet ned mot 
elva er avsatt til friområde/grøntareal som inngår i et sammenhengende grøntbelte langs elva. 
Kommuneplanen inneholder bestemmelser om at det i nye boligområder skal avsettes min. 25 
m² pr. bolig til felles lekeplass (sandlekeplass, nærlekeplass og strøkslekeplass) og at ved 
fortatteing ig innpassing av nye boliger i sentrum kan det dispenseres fra kravet. 
I § 5 i bestemmelser til kommuneplanens arealdel fremgår det at i byggeområder innenfor 
100m belte tillates ikke utbygging med mindre de inngår i reguleringsplan, jfr. PBL § 20-4, 2. 
ledd. 
 
Iht. § 10.7 skal det ikke etableres ny bebyggelse langs vassdrag lavere enn nivået for en 200 
årsflom, med mindre det etableres flomsikring.  


Planområdet ligger nærmere elva enn 100 m, men tomta er avsatt til byggeområde i 
kommuneplanen, og byggegrense mot elva er foreslått lagt i kommuneplanens 
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formålsgrense for bolig, slik at nye boliger vil ligge innenfor byggeområdet i 
kommuneplanen.  
Boligenes private uteareal dekkes på takterrasse og på bakkeplan sørsiden av 
boligene. Nærheten til Hønefoss barneskole og Holttangen dekker behovet for 
lekearealer og ballbaner for større barn. 
 


g. Gjeldende reguleringsplan 
Arealet inngår i reguleringsplan for Hønefoss, stadfestet 18.02.56, sone 4, der det tillates 
bebyggelse på inntil ¼-del av tomtens totale areal. 2 etasjer eller maks gesimshøyde på 8 m. 
Gjeldende reguleringsplan foreslås opphevet og erstattet med foreliggende forslag til 


reguleringsplanen for planområdet. 


 


h. Grønn plakat 
Planområdet er angitt med stor/meget stor verdi. Elvearealet er angitt som viktig for fugl. 


 


i. Kommunedelplan for gående og syklende  
Planområdet omfattes ikke av tiltak i Kommunedelplan for gående og syklende, men 
planforslaget legger opp til fortau langs planområdet. 


 
 


4. Hovedinnhold i planen 
 


a. Bebyggelse og anlegg (valg av bygningstype, antall, bygningsstruktur, funksjoner, 
kvalitet) 
Det foreslås innpassing av 3 eneboliger med et samlet bebygd areal på 275 m² og et 
samlet bruksareal på 685 m². Det er stilt krav om samlet byggesøknad for alle 3 
boligene.  
Boligene foreslås i 2 etasjer mot Ullerålsgata og underetasje for sikre god 
terrengtilpasning mot elveskråningen.  
 
Eneboligene er lagt i eiendomgrense mot Ullerålsgata, på linje med eksisterende boliger 
mht. byggeavstand til elva (13,5-21 m fra Randselva iht. kart).   
Bygninger og evt. murer og markterrasser skal plasseres innenfor byggegrense. Trapper 
ned fra hver enkelt bolig ned til elva (jfr. § 4.1) kan ligge utenfor byggegrense. 
Eneboligenes hovedbygningskropp skal ha en intern avstand på min 2,5 m. Avstand 
mellom garasjebygg og nærmeste bolig skal være på min 1m. 
 
Illustrasjonsprosjektet viser at enebolig vest i planområdet er lagt langs med 
Ullerålsgata. (Denne har et bebygd areal på 99,5 m² og et bruksareal på 242 m²) mens de 
2 andre boligene er lagt på tvers av terrenget. (Disse har hver et bebygd areal på 87,5 m²  
og et bruksareal på 221,3 m²). Illustrasjonsprosjektet viser at hver enebolig har 
carport/garasje for 2 biler. 
 
 
Uteoppholdsarealer 
Uteoppholdsarealer foreslås delvis på terreng mot sør, delvis på sørøstvendt veranda og 
takterrasse. Også arealer som inngår i kommuneplanens arealdel som friluftsområde, 
inngår i utearealberegningen. Disse arealene relativt bratte og det er derfor lagt vekt på å 
etablere gode balkonger og takterrasser i tillegg. Takterrasser sikrer også gode 
solforhold på ettermiddagstid/kveldstid. 
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 Bygg A Bygg B Bygg C 


Takterrasse 24,6 27,0 27,0 


Balkong 2. etg 9,6 14,9 14,9 


Terrasse på 
terreng 


19,3 10,7 34,8 


Øvrig uteareal 
på terreng 


264,1 201 145 


Sum 317,6 m²  253,6 m²  221,7 m²  


 
Planforslaget foreslår nye tomtegrenser med inndeling i 3 eneboligtomter med arealer på 
henholdsvis ca. 437 m².333 m² og 340 m².  
 


b. Estetikk, 
 Det foreslås et tidstypisk arkitektonisk uttrykk, med bl.a. falte tak, slik det fremgår av 


vedlagte illustrasjonsprosjekt. Bebyggelsen er tenkt oppført i mur/puss som 
hovedmateriale. 


 Da det er et mål å sikre god utnyttelse på en så sentrumsnær tomt, har boligene interne 
avstander på mindre enn 8 m. Avstander til nabobebyggelse er også mindre enn8 m. 
Brannhensyn internt og i forhold til tilgrensende nabo i øst, sikres ved at østfasadene er 
tilnærmet tette, mens boligene åpner seg mot sør og vest. 
Tilstøtende gavlfasade på nabobygg på gnr. 317 bnr. 12 skal oppgraderes med 
tilsvarende fasadematerialer som nabobyggets fasade mot Ullerålsgate. Dette skal være 
ferdigstilt før det gis brukstillatelse for nye boliger. 


 
  


c. Samferdsel og teknisk infrastruktur  
 Det foreslås direkte avkjørsler fra Ullerålsgata for alle de 3 boligene  
 Se nedenfor vedr. fortausløsning langs Ullerålsgate. 
 


d.  Skolevei, gangvei til idrettsanlegg 
 På grunnlag av uttalelse fra Ringerike kommune ved oppstart av planarbeidet, er det 


ikke vist fortau langs eiendommen i planen, men forslagsstiller/grunneier har som del av 
planarbeidet bekostet prosjektering av nytt fortau langs Ullerålsgate med sikte på at 
kommunen både regulerer og opparbeider dette fortauet. Dette vil bl.a. gi en mer 
trafikksikker skolevei og gangatkomst bl.a. til lekeplass/balløkke på Holttangen. Det er i 
dag skiltet 30-sone i området. 


 Planen stiller krav til 2 parkeringsplasser pr. boenhet, iht. forskrift for Ringerike 
kommune (ikrafttredelse 12.11.2012) 


 
e. Grønnstruktur/ ”vegetasjonstypevalg”  
 Areal avsatt til friområde i kommuneplanens arealdel foreslås å inngå som en del av 


boligtomtene, men gjennom regulering til ”hensynssone Grøntstruktur” sikres det at 
kantvegetasjonen langs elva opprettholdes. Det stilles krav om at ved evt. nyplanting 


skal det plantes stedegen vegetasjon.  


 
f. Vann og vassdrag (byggeforbudssone, bruk av strandsone) 
 Foreslått byggegrense/bebyggelse ligger i grense mellom byggeområde og 


friområde/grøntområde i kommuneplanens arealdel. Det forutsette at areal avsatt til 
grøntområde kan benyttes som uteareal for boligene. Med unntak av etablering av 
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sti/trapp fra boligene og ned til elva, tillates ingen konstruksjoner i denne sonen. 
Nærheten til elven tilsier at det må være anledning til å sette opp gjerde i overkant av planlagt 
sti. 
 Elvekanten gjøres tilgjengelig for allmennheten, ref. pkt 4 k nedenfor. 
Bestemmelsene sikrer at det ikke tillates tiltak innenfor naturområde i sjø og vassdrag 
(Randselva). 


 
g. Terrengbehandling, landskapsforming  


Boligenes utstrekning, plassering på tomta og innpassing av underetasje, gir svært god 
terrengtilpasning på tomta For å få til en liten flat uteplass på hver eneboligeiendom, 
viser illustrasjonsprosjektet en mindre støttemur i grensen mot hensynssonen mot elva. 
Utover dette vil det ikke bli behov for utfyllinger mot elva. 


 


h. Samfunnssikkerhet (skred/ ras, flom) 
 


Flomfare:  


NVE Flomsonekart Delprosjekt Hønefoss (rapport nr 7/2003) har utarbeidet 
flomsonekart for Storelva fra Hønefoss sentrum til Busund bru/Sandsætra. Prosjektet 
omfatter ikke Randselva, men det er angitt at for områdene som ligger utenfor 
flomsonekartet, gjelder flomhøyder angitt for tverrprofil i elva og flomhøyder gjeldende 
for Tyrifjorden.  


NVE har i uttalelse til reguleringsvarselet angitt at ny bebyggelse som hovedregel skal 
plasseres sikkert mot en 200-årsflom.  


Beregnet maks. vannstandshøyde på nærmeste profil (34) til Ullerålsgata ved 200 års 
flom er kote + 69,8 iht. NVE sitt flomsonekart.  
 
Høyde på gulv underetasje = ca kote + 73.6.  
Dvs. at laveste gulv i bygningene ligger over 3,5 m over 200 års flommen.  
 
Geoteknikk: 
Eksisterende bygg på eiendommen er besiktiget av Rådgivende Ing. Bygg og 
Geotekniker og eiendommen har ingen setningsskader, nabobygg har heller ingen 
synlige setningsskader.  
Planlagt utbygging vil totalt sett medføre en avlastning av grunnen og på grunnlag av 
foreliggende informasjon, er det ingen grunn til at utbyggingen vil medføre geotekniske 
problemer. 
Utbygger vil likevel i forbindelse med reguleringsarbeidet få gjennomført grunnboringer 
og geotekniske undersøkelser på eiendommen. Firma Multiconsult as vil gjennomføre 
undersøkelsene, og rapport fra firmaet vil bli fremlagt så snart denne er klar, men 
undersøkelsene vil av praktiske årsaker ikke bli gjennomført før i mai 2012.  
Det foreslås derfor at reguleringssaken 1.-gangs behandles uten at geoteknis rapport 
foreligger og den blir tillagt saken før 2. gangs-behandling.  
 


i. Klimatilpasning  
Det er i reguleringsplanen stilt krav om tilrettelegging av vannbåren varme. 
Avrenning vil skje på egen grunn og vil ikke belaste offentlig ledningsanlegg.  
Utredning vedr. geoteknikk vil utrede forholdet mellom økt nedbør og grunnforhold på 
tomta/evt. økt fare for utglidning. 







4223- Planbeskrivelse                                                                                                                  hmm 19.02.10 


13 
 


 


j. Forurensning og miljøtilpasning/ funksjons- og kvalitetskrav til bygninger; anlegg 
og utearealer 


 
Støy: 
HUES AS har utført støyanalyse for planlagte tiltak. Fasadene nærmest Ullerålsgata 
overskrider grenseverdiene iht. T-1442, mens fasadene og utearealene mot elva ligger 
godt under grenseverdiene. Støyskjerm mot Ullerålsgate for å skjerme fasadene mot 
Ullerålsgate er ikke ønskelig.  
 Det er ikke behov for ekstra støytiltak i forhold til innendørs støynivå. HUES AS mener 
at krav til uteareal kan dekkes på sørsiden av bebyggelsen og at det derfor ikke er 
nødvendig å støyskjerme takterrassen.  
 
Forurensning i forhold til elva: 
Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at overvann skal håndteres på egen 
grunn og at det i igangsettingssøknaden skal redegjøres for tiltak for å minske 
forurensningsfaren i forhold til elva i anleggsperioden. 


 


k. Biologisk mangfold 
Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at innenfor hensynssone Grønstruktur 
skal eksisterende stedegen kantvegetasjon bevares. Ved nyplanting skal den stedegne 
kantvegetasjonen forsterkes.   


 


l. Helse og fritid (friluftsliv) 
Planen legger opp til at det innenfor ”hensynssone Grøntstruktur”kan opparbeides en 
gangsti langs elva som skal være tilgjengelig for allmennheten. 


 
Planområdet ligger med kort gangavstand til Hønefoss skole, og utearealene/ballbanene 
på skolen kan derfor benyttes av større barn. 


 


m. Kulturminner/ kulturmiljø 
 Tiltaket berøres ikke av kulturminneverdier. 


  
n. Universell utforming 


Se punkt 3 d over. 


 
o. Sol- og skyyggeforhold 


Boligene er sydvendte og sol- og skyggediagrammene viser at boligene vil få gode 
solforhold både i forhold til sol på fasade og sol på uteareal mot elva og på takterrasse. 
St. Hanshaugen  vest for planområdet er ikke lagt inn i sol- og skyggeberegningene. 
Denne høyden vil kunne påvirke solforholdene vinter, vår og høst, men mest sannsynlig 
ikke sommers tid. 
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5. Virkninger av planen 
 
 
 


a. Byutvikling  
Planforslaget bidrar til måloppnåelse av kommuneplanens føringer om at 
hovedtyngden av boligutviklingen skal skje i Hønefoss sentrum. 


 
b. Byform/bebyggelsesstruktur/forholdet til tilliggende bebyggelse/ 


landskapsvirkning/grøntstruktur 
Enebolig har en grunnflate og et volum som er godt tilpasset høyder og målestokk i 
tilgrensende bebyggelse. (Se vedlagte snitt og oppriss). Mellom bebyggelsen etableres 
siktlinjer som gjør at den visuelle kontakten mellom Ullerålsgate og elvelandskapet 
sikres.  
Foreslått bebyggelsesstruktur der boligene legges i eiendomsgrense mot gata er i tråd 
med eksisterende bebyggelsesmønster og forsterker Ullerålsgate som gaterom.  
 
Bebyggelsen vil ha landskapsvirkning(nærvirkning) sett fra elverommet, fra broen i sør 
og fra motsatt side av elva. De nye boligene har volumer og høyder som glir godt inn i 
bebyggelsen langs elva. Boligene har hovedhenvendelse mot elverommet og 
eksisterende kantvegetasjon er sikret. Til sammen gjør dette at boligene vil ha en 
begrenset landskapsvirkning og vil bli et positivt element i landskapsrommet.  
 
 


 
Skisse til ny bebyggelse, sett fra elvekanten. 
 
Illustrasjonsprosjektets tidstypiske uttrykk er tenkt videreført i byggesaken. Som det 
fremgår av kap 2, består tilliggende bebyggelse av svært sammensatt bebyggelse mht. 
høyder, volum, takform og arkitektonisk uttrykk. Forslagsstiller mener at lite 
homogenitet i eksisterende bebyggelse åpner for at ny bebyggelse kan ha et mer 
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tidstypisk uttrykk. Bebyggelsens flate tak begrenser også byggets høyde og åpner for 
utearealer på taket. 


 


c. Sol- og skyggeforhold – konsekvenser for tilliggende bebyggelse 
Utbyggingen vil ikke ha konsekvenser for sol- og skyggeforhold for bebyggelsen nord 
for Ullerålsgate, med unntak av tidlig morgen ved vår- og høstjevndøgn. Del av 
eneboligtomt  i Ullerålsgate 11 B vil få noe skygge på kveldstid, men store deler av 
den sørvendte tomta vil fortsatt ha ettermiddagssol både ved midtsommer og 
jevndøgn. 


 
d. Trafikale konsekvenser og trafikksikkerhet 


Trafikkøkningen som genereres av økning fra 1 til 3 boenheter (Utvidelse fra dagens del 
av tomannsbolig til 3 eneboliger) gir ingen merkbare trafikale konsekvenser. Det er i 
dag delvis etablert fortau langs Ullerålsgate, men trafikksikkerheten vil bli forbedret når 
kommunen gjennomfører fortau i Ullerålsgate som er prosjektert av forslagsstiller. 


 


e. Konsekvenser for friluftsliv/ferdsel langs elva  
Planen tilrettelegger for allment tilgjengelig sti langs eiendomsgrense mot elva, men det 
antas at det vil bli svært begrenset bruk av stien før det blir etablert et sammenhengende 
stisystem langs elva. Det forutsettes at utomhusplanen gjør rede for hvordan elvestien 
kan anlegges uten at stien kommer i konflikt med boligenes uteareal og vice versa. 
 


f. Biologisk mangfold, naturverdier i og langs elva, naturmangfoldsloven 
Bestemmelsene innenfor hensynssonen Grønnstruktur varetar at kantvegetasjonen langs 
elva opprettholdes. Reguleringsplanen tilrettelegger ikke for tiltak i elva, med unntak av 
gangsti langs elva.  
 
Randselva er beiteområde for stokkand vinters tid. Stokkand er en av de vanligste 
andeartene, og er en lite sky art som ikke blir spesielt negativt påvirket av menneskelig 
aktivitet (stokkender finnes i dammer og bekker/elver i de fleste byer). Den mest 
kritiske faren er eggelegging/ruging og de første leveukene til ungene, da vil endene 
være litt mer for seg selv.  
Det er også tillatt å jakte på stokkand. 
Dette området er viktig om vinteren siden fuglene er avhengig av åpent vann. I den 
perioden er menneskelig aktivitet en fordel for arten siden det er vanlig å fôre fugl. Dette 
kan øke vinteroverlevelsen. I denne perioden ser det ikke ut som ender blir 
skremt/negativt påvirket av mennesker. (Det kryr for eksempel av stokkender i 
Akerselva om vinteren like ved mye brukte stier.)  Hunder bør holdes i bånd. 
 
Planen vil derfor ikke ha negative konsekvenser for plante- og dyreliv i og langs elva, 
for eksempel i forhold til stokkandbestanden.  


 
 Naturmangfoldloven 


Det er nedenfor gjort en vurdering av §§ 8-12 i Naturmangfoldloven. 


§ 8 Kunnskapsgrunnlaget: Informasjon om stokkandforekomsten er innhentet fra  
”kommunens ”Grønn plakat” og Direktoratet for naturforvaltnings naturbasekart. 


§ 9 Føre-var-prinsippet: Med basis i ovennevnte kilder, foreligger det  tilstrekkelig 
kunnskap til å vurdere virkningen av tiltaket kan ha for naturmangfoldet. 
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§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning: Evt. belastning på stokkandbestanden 
er vurdert i forhold til forslag om gangsti langs elva, og forutsatt at evt. hunder 
holdes i bånd, vil ikke gangsti være en belastning for stokkendene.  


§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Tiltak i planen 
innebærer ingen miljøforringelse, jfr. vurdering etter § 10 over. 


§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode: Tiltak i planen vil ikke medføre skade 
på naturmangfoldet. Det er i reguleringsbestemmelsene sikret at sammen med 
søknad om igangsettingstillatelse skal det fremlegges forslag til tiltak for å hindre 
avrenning til elva under anleggsperioden. Evt. tiltak for å hindre avrenning til elva i 
byggeperioden, vil bli bekostet av tiltakshaver. 


På grunnlag av foreliggende kunnskapsbaser, er det er ikke funnet at tiltak i planen vil 
ha konsekvenser for biologisk mangfold. 


 


g. Konsekvenser for barn og unge 
Barn og unges interesser er ivaretatt i planen både mht. tilgang til utearealer og 
trafikksikkerhet. Se pkt. 3a, 3f, 4c og 5c ovenfor.  


 
h. Skolekapasitet, barnehagetilhørighet 


Etablering av 3 nye eneboliger vil ikke ha konsekvenser for skole- og 
barnehagekapasitet.  
 


i. Oppsummering av ROS-analyse 
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget, dvs. at 
risikobildet i all hovedsak er uendret i forhold til dagens situasjon. 
 
De viktigste uønskete hendelsene for planen vil være  


• Trafikkulykke i tilknytning til inn- og utkjøring til eiendommene (ulykke mellom bil 
og gående/syklende). 


• Overvann/lekkasjer i VA-ledninger som gir uønsket avrenning/forurensning ut i 
Randselva.  


• Ulykker i anleggsfasen som involverer barn i nærområdet 


• Fare for jordras som følge av stor nedbør mm – avklares i egen utredning. 
 


 
Risikoreduserende tiltak 
For å hindre ulykke med barn på anleggsområdet, må området inngjerdes og ellers være godt 
sikret etter arbeidstid. 
 


For å hindre avrenning i Randselva er det i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at 
overvann skal håndteres på egen grunn, og at det sammen med søknad om 
igangsettingstillatelse skal fremlegges forslag til tiltak for å hindre avrenning til elva under 
anleggsperioden. 
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6. Varsel oppstart av planarbeid og innkomne forhåndsuttalelser 
Oppstart av planarbeid ble kunngjort i Ringerike blad 05.12.2011. Planarbeidet ble også 
kunngjort på kommunens nettside. Brev til naboer og offentlige instanser ble sendt sammen 
dag. Frist for uttalelser ble satt til 04.01.2012. 
 
Forslagsstiller har mottatt følgende uttalelser 


1. Statens vegvesen     datert 03.01.2012 
2. Fylkesmannen i Buskerud    datert 23.12.2011 
3. NVE       datert 03.01.2012 
4. Ringerike kommune som miljøvernmyndighet/forurensningsmyndighet 
5. Ringerike kommune vedr. fortau og vann og avløp. 
6. Odd Palerud (Ullerålsgate 11 B),  


 Asbjørn Gomnes og Tom Pettersen    datert 28.12.2011 
  
Statens vegvesen  
Statens vegvesen mener at det er viktig at nye byggeområder blir vurdert i en større 
sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Det forutsettes at 
reguleringsplanen utarbeides i samsvar med kommuneplanens arealdel. Forholdet til 
kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. 
Dersom tiltak i planen medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- eller 
fylkesveger, må dette avklares i planarbeidet. 
 


Forslagsstillers kommentar:  


Forslag om 3 nye eneboliger er iht. gjeldende kommuneplan. Tomtens sentrale 
beliggenhet i forhold til offentlig kommunikasjon og sosial infrastruktur og service, og 
foreslått utnyttelse, gjør at planen er i tråd med RPR for samordnet areal- og 
transportplanlegging. Trafikksikkerhet for myke trafikanter er ivaretatt gjennom 
prosjektering av fortau i tråd med innspill fra Ringerike kommune. 


 
Fylkesmannen i Buskerud 
Fylkesmannen etterspør støyutredning i tråd med MD´s retningslinje T-1442. Ivaretakelse av 
støy må sikres gjennom reguleringsbestemmelsene med krav til dokumentasjon av 
støyforholdene i rammesøknaden/rekkefølgebestemmelser for gjennomføring av evt. 
støytiltak. 
RPR for barn og unges interesser må legges til grunn, med bla. tilstrekkelig lekeareal for barn 
i alle aldre. Evt. arealmessig erstatning må vurderes dersom omdisponering av areal egnet for 
lek fører til at behov for lekeareal ikke blir oppfylt. 
En vurdering av lekemuligheter i planområdet og i nærområdet skal følge planforslaget, og 
tilstrekkelig areal for lek skal sikres i planen.  Skolevei for barn skal vurderes ut fra behov for 
trafikksikkerhetstiltak.   
 
Fylkesmannen viser til St.meld 26 Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand og § 1-8 i 
PBL og Fylkesmannen forutsetter at utbyggingen bergrenses til byggeområdet, at grøntbeltet 
med naturlig vegetasjon langs elva ivaretas og at utbyggingen ikke må føre til en privatisering 
av friområdet og strandsonen. Fylkesmannen stiller spørsmål ved om det er mulig å etablere 3 
eneboliger uten at grøntområdet blir uheldig berørt.  
Som en del av planarbeidet må det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for 
offentlig beslutningstaking i naturmangfoldslovens §§ 8-12 er vurdert og fulgt opp.  
Estetiske og landskapsmessige forhold må ivaretas. 
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Behov for tilrettelegging for å sikre god tilgjengelighet til ulike servicetilbud og 
kollektivtilbud vurderes for å bla. ivareta RPR for samordnet areal- og transportplanlegging. 
Fylkesmannen ber om at miljøvennlige energiløsninger blir utredet, og at det stilles krav om at 
det skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme.  
Fylkesmannen minner om prinsippene for universell utforming. 
 
Forslagsstillers kommentar:  


Utført støyutredning er vedlagt planforslaget. Boligenes uteareal mot elva vil være 
skjermet for støy. Det stilles krav i reguleringsbestemmelsene om at evt. lokale 
støytiltak for eksempel skjerming av takterrasse skal dokumenteres nærmere i 
rammesøknaden og at deg kan etableres balansert ventilasjon for å støyskjerme 
soverom. 
 
Elvekanten består i dag av en kombinasjon av naturlig kantvegetasjon langs Randselva 
og opparbeidet hage. Arealet som i kommuneplanen er avsatt til grøntområde vil 
opprettholdes i all hovedsak som i dag slik at kantvegetasjonen bevares. Det foreslås 
ingen tiltak i elva. Forslagsstiller mener derfor at hensynet bak naturmangfoldsloven er 
ivaretatt i planen. 
Det er i tegninger og beskrivelser redegjort for at estetiske og landskapsmessige 
forhold er godt i varetatt i planforslaget. 
Fremtidig etablering av fortau langs planområdet bidrar til bedre tilrettelegging for 
myke trafikanter til service/kollektivnettet. 
Planområdet ligger innenfor Hønefoss Fjernvarme sitt konsesjonsområde, og det 
legges opp til vannbåren varme.  
TEK 10 legges til grunn ved planleggingen og gjennomføring av byggesakene, der i 
gjennom også kravene til UU. Egne bestemmelser om UU anses derfor ikke 
hensiktsmessig. 


 
NVE  
Det må gjøres en vurdering av om planområdet er flomutsatt og om det er fare for 
erosjon/skred langs elvekanten.  
Det er i Ringerike kommune mange soner der det er påvist fare for kvikkleiresand, og det 
anbefales at det gjøres en geoteknisk vurdering av området. 
Reell fare for flom, erosjon og jordskrev må vurderes og ivaretas i planen, og det vises til 
NVE sine retningslinjer (2/2011) ”Flaum og skredfare i arealplaner” med vedleggene veileder 
for utredning av kvikkleireskredfare ”Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på 
kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper” og veileder for utredning av 
skredfare i bratt terreng ”Kartlegging og vurdering av skredfare i arealplaner”. 
Sikkerhetsnivå for ny bebyggelse i forhold til flom, erosjon og skredfare er gitt i TEK 10 §§ 7-
2 og 7-3- Ny bebyggelse skal som hovedregel plasseres sikkert mot en 200-årsflom.  Ny 
bebyggelse skal plasseres slik at sannsynligheten for skred er mindre enn 1/1000. For alle nye 
byggeområder må det vurderes om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan utløse skred 
i planområdet eller om planområdet kan bli utsatt for skred som utløses utenfor planområdet. 
Plandokumentene må tydelig vise hvordan skred, flom og annen vassdragsrelatert fare er 
vurdert, og flom- og skredutsatte områder må avmekres på plankartet som hensynssoner og 
det må utarbeides bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for bygging. 
 


Forslagsstillers kommentar:  


 Se pkt 4 h ovenfor. 
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Uttalelse fra Ringerike kommune som miljøvernmyndighet/forurensningsmyndighet 


Forurensnings/miljøvernmyndigheten stiller seg i utgangspunktet svært positiv til en fornyelse 
av bebyggelsen langs vannveiene i byen. 


Ved nye reguleringsplaner åpner det seg muligheter for å forskjønne og tilgjengeliggjøre 
området og det er derfor viktig å sikre muligheten til allmenn ferdsel langs elvekanten samt 
være obs på en estetisk utforming på boligene både fra land og fra vann. 


Det gås ut ifra at boligene skal tilkobles offentlig vann og kloakk. Tilstand på eksisterende 
stikkledninger må undersøkes.  


Eiendommene ligger svært nærme elvekanten og det bør stilles krav i forhold til å minske 
forurensningsfaren i anleggsperioden. 


Det bør vurderes energieffektive løsninger på boligene.  
 
Forslagsstillers kommentar:  


Reguleringsbestemmelsene sikrer allmennhetens tilgjengelighet på planlagt sti langs 
elva innenfor hensynssone grøntstruktur. 
Nybyggene vil knytte seg til VA-anlegget i Ullerålsgt og eksisterende avløpsanlegg vil 
bli sanert på forskriftsmessig måte. 


Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at det i IG-søknaden skal redegjøres 
for tiltak for å minske forurensningsfaren i forhold til elva i anleggsperioden. 


 


 


Innspill fra Ringerike kommune vedr. fortau og vann og avløp.  
VANN OG AVLØP 


• Vann og spillvann for tre boliger kan tilknyttes kommunens kummer i Ullerålsgata. Det vil si 


spillvann fra boligene samles i PVC  kum på egen eiendom før spillvannet tilknyttes 


kommunens spillvannskum 5721. Tilsvarende må en felles vannledning for tre boliger 


tilknyttes brannvannskum 5719 i Ullerålsgata. Maks slangeutlegg for brann vann er 100m.  I 


dette tilfellet er maks avstand ca. 40m som er godt innenfor kravet, se vedlegg.  


• Overvann/ drensvann forutsettes blir løst på egen eiendom og ledet til Randselva da 


kommunens overvannsledning i området ikke ønskes tilført ytterligere overvann. 


 
FORTAUSLØSNINGER 


1. I underlag fra LINK ARKITEKTUR pkt. 5 Vurdering av planen skal fortau ferdigstilles av 


utbygger langs eiendommen, ca. 40m. Til det kan det sies at det er etablert delvis fortau med 


kantstein uten asfalt fra Hønengaten og frem til dele mellom Ulleråsgata 5 og 7. Fortauet er 


etablert på sørsiden av Ullerålsgata med en bredde på ca. 1,6 m. Langs eiendom Ullerålsgata 7 


er det ikke opparbeidet noe fortau.  


2. Gjeldende reguleringsplan nr.7 for Hønefoss, stadfestet 18.02.1956,sone 4, omfatter 


bebyggelsen i det aktuelle området. Reguleringsplanen er uklar i forhold til byggelinjer, 


regulerte veibredder, fortaus løsninger osv.  Kommunen vil på sikt sørge for å digitalisere 


gjeldende reguleringsplan. I den prosessen vil det være naturlig at senter linje vei, 


byggelinjer, avsetting av veibredder(kjørevei og fortau) blir definert.  
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3. Det at vi nå skal definere dette i forbindelse med regulering av Ullerålsgata 9/11 blir etter vår 


mening feil. Dagens fortaus løsning med ca. 1,6m bredde fyller ikke dagens krav som er 2,5m. 


Det at det bygges fortau med bredde 1,6m nå vil komme i konflikt med eventuelle nye krav og 


beslutninger som måtte tas i forbindelse med reguleringsplanprosess i nevnt i foregående 


punkt 2. 


4. Det foreslås derfor at reguleringsplan nr.368, for Ullerålsgata 9/11,tilpasses i 


eiendomsgrensen/byggegrensen mot Ullerålsgata slik at fremtidig fortau med bredde 2,5m kan 


bygges riktig senere.  


 


Som en kvalitetssikring foreslår vi at utbygger, isteden for å bekoste bygd ett fortau som ikke 


er tilpasset dagens krav på 2,5m bredde, bekoster prosjektering av senterlinjen for 


Ullerålsgata fra Hønengaten til Gullagata med tilhørende fortau med bredde 2,5m. Det vil si at 


fremtidig eiendomsgrense/ byggelinje mot Ullerålsgata 9/11 blir en parallell kurve til 


senterlinjen for Ullerålsgata.  Vi ønsker at en slik prosjektering blir kontrollert/godkjent av 


oss. 


5. Det er etter vår mening ikke riktig at utbygger av Ullerålsgata 9/11 bekoster opparbeidet nytt 


fortau langs eiendommen nå. Når endelig digital reguleringsplan slik som nevnt i punkt 2 og 4 


foreligger kan kommunen selv bekoste nytt fortau i Ullerålsgata.  


 
Forslagsstillers kommentar:  


Forslagsstiller har imøtekommet innspillet og ny bebyggelse i Ullerålsgate 9 er 
foreslått lagt i eiendomsgrense mot gata, og prosjektert fortau langs Ullerålsgate ligger 
innenfor veiarealet. Med bakgrunn i kommunens notat over, er ikke prosjektert fortau 
lagt inn i reguleringsforslaget. 


 


Odd Palerud (Ullerålsgate 11 B), Asbjørn Gomnes og Tom Pettersen  
1. Naboer mener at det er oppgitt feil adresse på eiendommen ved varsel om oppstart. 


Det opplyses at forutsetningen for merknaden er et foreløpig utkast som biser 4 boligbygg. 
 


2. Dersom gjeldende regulering legges til grunn for planen, der grøntarealet langs 
Randselva ligger nært opp til Ullerålsgate, vil det ikke være mye bebyggbart areal. 
Elveskråningen er svært bratt og ligger i elvas yttersving, og tyngden av 3 hus vil 
kunne føre til utrasing i elva. (Det vises til byggesaker i Arnegårdsbakken og at 
garasjen i Ullerålsgate er 7 er forankret i bolighuset pga. fare for utglidning).  


3. Det vises også til at en innsnevring av elvesnittet, som følge av anlegging av 
fjernvarme til Vesterntangen, gjør at det kan bli dannes nye strømforhold i elva. 


4. Naboer mener at det ikke er plass til mer enn 2 boliger på tomta, og at boligtomter 
ikke kan ha en utnyttelse på mer enn 25% bebygd areal. 


5. Naboer mener at retning på foreslått bebyggelse bryter med det bebyggelsesmønsteret 
langs Ullerålsgate, og at ny bebyggelse derfor må legges med lengderetningen langs 
gaten. 
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Forslagsstillers kommentar:  


• Adresse Ullerålsgt 9 ble angitt av Ringerike kommune. 


• Bebyggelsen går klar av grøntarealet langs elva slik den fremgår av kommuneplanens 
arealdel. Foreløpige vurderinger viser at utgraving for kjeller / u.etg vil avlaste 
grunnen og ikke gi tilleggslast. Det vil før 2. gangs behandling bli gjennomført 
geotekniske undersøkelser for i detalj  undersøke grunnen.  


• Ved forslag til ny reguleringsplan står forslagsstiller fritt til å fremme nytt forslag til 
utnyttelse. Foreslått utnyttelse er basert på tomtens sentrale beliggenhet.  


• Foreslått utbygging forholder seg til gaterommet og bidrar derfor til å forsterke det 
historiske gateløpet.  


 


 
 
 
 
 
 
 
 
19.06.2012, Lysaker 
 
 
Link arkitektur AS 
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§1  PLANENS HENSIKT  
Hensikten med detaljreguleringen er å bedre trafikksikkerheten langs 
Rv. 7 ved at kjøreretningene skilles med midtmarkering. Planen skal 
samtidig legge til rette for opprusting av bussholdeplasser. 


 


§2  PLANENS AVGRENSNING 
 Planens avgrensning er vist med reguleringsgrense på plankart datert 


31.05.2012, og 14.09.2012. 
 


 
§ 3  AREALFORMÅL I PLANEN 


I planområdet angis følgende arealformål (jfr. PBL  § 12-5):  
-              


  


Arealformål:  Innhold: 
Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur  
(PBL § 12-5, nr.2) 
 


- Kjøreveg / avkjørsel – privat veg 
- Annen veggrunn - teknisk anlegg 
- Kollektivholdeplass/Plattform/Lehus 
 


Landbruks, natur- og 
friluftsformål 
(PBL § 12-5, nr.5) 


- LNF-område  


  
Bruk og vern av sjø og 
vassdrag, med 
tilhørende strandsone 
(PBL § 12-5. nr.6) 


- Naturområde i sjø og vassdrag 
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§ 4  HENSYNSSONER I PLANEN  
  I planområdet angis følgende hensynssoner (PBL  § 12-6):   
 


Sone:  Innhold:  
  


Sikringssone Frisikt 
Faresone Høyspenningsanlegg (inkl. 


høyspentkabler) 
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§ 5 FELLESBESTEMMELSER    (Jfr. Plan- og bygningslovens §12-7) 
 


 
§ 5.1  Allmenne plankrav (Jfr. Plan- og bygningslovens §12-7) 
 
 
§ 5.2.1 Avkjørsler   


Plassering av avkjørsler er veiledende, men antallet og fra hvilken 
veg/gate tomta skal ha atkomst, er bindende. Ved justering av 
plasseringen, må det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i 
konflikt med kryss, kurvatur o.l. Maksimal tillatt bredde på avkjørsel er 
5m. 


 
§ 5.2.2 Kulturminner:  


Tiltakshaver har stanse- og meldeplikt etter kulturminnelovens § 8 
andre ledd første punktum. Dersom det viser seg at tiltak innenfor 
planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 
eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne 
eller fremkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses 
og kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler 
tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet.  


 
§ 5.2.3 Støy 


For eksisterende bygninger gjelder ‘’Forskrift om begrensning av 
forurensning ‘’ (forurensningsforskriften). Den setter grense for 
maksimalt innendørs støynivå i gjennomsnitt over døgnet til 42 dBA. 
Dersom denne grensen overskrides, har anleggseier plikt til å gjøre 
nødvendige støyreduserende tiltak.  


 
§ 5.2.4 Universell utforming:  


Universell utforming skal legges til grunn ved utforming av trafikkanlegg, 
slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.  


 
 
§ 5.2.5 Midlertidig anleggsbelte/riggområde 


Områder med midlertidige anleggsbelter / riggområder 
(bestemmelsesområder) er vist med svart stiplet skravur på plankartet 
på andre formål. Disse områdene kan benyttes til anleggs- og 
riggområder så lenge anleggsarbeidene pågår. Når anleggsarbeidet er 
utført, skal arealene istandsettes. Bestemmelsene om de midlertidige 
anleggs- og riggområdene opphører når kommunen har fått melding om 
at anlegget eller deler av dette er ferdigstilt.  
     
Innenfor anleggsbeltet kan det utføres permanente terrengtilpasninger. 
Landskap og vegetasjon skal ikke berøres mer enn høyst nødvendig.  
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§ 5.2.6 Anleggsperioden 
Forskrifter og retningslinjer om begrensning av støy i anleggsperioden 
skal følges. Ved behov skal det gjøres tiltak for å unngå støvspredning i 
anleggsperioden. 


 
Det skal i anleggsperioden gjennomføres tiltak som sikrer 
framkommelighet for biltrafikk, kollektivtrafikk, gående og syklende. 


 
§ 5.2.7 Forurenset grunn:  


Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal 
ansvarlig myndighet varsles,- jfr. Forurensningslovens § 7. 
 


 
 
 
 
 
§ 5.2  Rekkefølgebestemmelser  
 
§ 5.2.1 Erosjonssikring og vegetasjonsetablering 


For å sikre Soknavassdraget mot forurensning skal det før det foretas 
tiltak med erosjonsrisiko, for eksempel fjerning av vegetasjon, graving- 
og fyllingsarbeider, anlegges avskjæringsgrøfter der det er fare for at 
overflatevann kan renne inn mot erosjonsutsatte tiltaksområder. Det 
skal gjennomføres nødvendige tiltak for å hindre uheldig avrenning av 
forurensning og sedimenter til Soknavassdraget og sideelva Væla av 
hensyn til elvemusling. 


 
I anleggsfasen skal skråninger istandsettes fortløpende for å sikre 
skråningene mot erosjon. Skråninger skal tilsåes og gjødsles med 
gresstyper som har rask etablering. Stedegen vegetasjon benyttes som 
permanent beplantning av vegskråninger og andre terrengtiltak.  


 
I plan for Ytre Miljø for breddeutvidelse av Rv. 7, skal det beskrives 
detaljert hvordan sikring mot forurensning av Sokna i anleggsperioden 
utføres. 


 
 
§ 5.2.2 Midlertidig anleggsbelte / riggområder 


Midlertidig anleggsbelte / riggområder skal være ferdig istandsatt før 
anlegget tas i bruk, eller så snart som mulig påfølgende vår dersom 
anlegget tas i bruk vinterstid. 
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§ 6  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
(Jfr. Plan- og bygningslovens §12-5, pkt. 2) 


 


§ 6.1 Kjøreveg 
Området omfatter arealer til kjøreveg, vegkryss, rekkverk og andre 
anlegg som naturlig tilhører veg. Rv. 7 reguleres til en vegbredde på 10 
m, derav kjørefeltbredde på 3,5 m, sperrefelt/ midtmarkering med 
bredde 1 m og vegskuldre med bredde 1 m. På spesielle strekninger blir 
vegskulder 1,5 m. 


§ 6.2 Kollektivholdeplass/Plattform/Lehus 
Området skal brukes til holdeplass for buss og venteareal. Området 
skal ha universell utforming. Kollektivholdeplassene Gardhammar, 
Funkalsrud, Funkalsrud øst og Borglund skal i begge retninger 
oppgraderes til universell utforming. Kollektivholdeplass ved km. 8,1 
(øst for Borgerudveien) skal også opprettholde kontrollplassfunksjon. 
Kollektivholdeplass ved km. 9,4 (holdeplass Jonsrud) skal legges ned 
med bakgrunn i usikker / farlig adkomst for passasjerer. 


§ 6.3 Annen veggrunn – teknisk anlegg 
Arealer vist som annen veggrunn – teknisk anlegg, omfatter skjærings- 
og fyllingsskråninger, grøfter, støttemurer og restareal. Det tillates 
oppført tekniske installasjoner knyttet til drift av veganlegget der hvor 
dette ikke er i konflikt med nødvendige frisiktsoner. Arealene skal tilsås. 
Opparbeidelse skal være ferdigstilt i forbindelse med overlevering av 
veganlegget. 


§ 6.4  Mindre justeringer av formålsgrenser 
Mindre endringer i skråningsutslag innenfor område "Veg - Annen 
veggrunn", vil kunne skje som følge av uforutsigbare forhold som for 
eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget. Det kan medføre 
at areal som skal disponeres til vegformål vil fravike noe fra det som 
framgår av formålsgrensene i planen. Areal som ikke disponeres til 
vegformål forutsettes benyttet som tilstøtende formål. 


 


 


§ 7  LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDE 
  (Jfr. Plan- og bygningslovens §12-5, pkt. 5) 
 


§ 7.1  LNF-område 
Reguleringsbestemmelsene følger gjeldende kommuneplan for 
tilgrensende område. 
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§ 8  BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE 
STRANDSONE 


  (Jfr. Plan- og bygningslovens §12-5, pkt. 6) 
 
§ 8.1  Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone  


Reguleringsbestemmelsene følger gjeldende kommuneplan for 
tilgrensende område. 


 


 


§ 9 HENSYNSSONER 
(Jfr. Plan- og bygningslovens §12-6) 


 
§ 9.1  Sikringssone – Frisiktsone:  


Ved kryss og avkjørsler skal det være frisikt som vist i plankartet. I 
frisiktsonene skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende 
vegetasjon og gjenstander (herunder parkering) slik at disse ikke rager 
mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Gjerder i ikke sikthindrende 
utførelse kan likevel tillates med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende 
vegers nivå. 


 


§ 9.2 Faresone – Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler): 
Fareområde omfatter området under og rundt høyspentlinjen. Det 
tillates ikke noen form for bygningsmessig aktivitet eller øvrige tiltak 
innenfor dette området uten godkjenning fra linjeeier 


 


 
















































































































