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BEFARING: 
 
Kl. 15.15 Hovedkomiteen (HMA) bes møte utenfor rådhuset, for felles kjøring  til 
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Kl. 17.00 Ordinært møte starter med orientering av Statens Vegvesen om midt- 
 deler Vik – Botilrud  
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GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 15.11.2012  
 
Arkivsaksnr.: 12/29  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
141/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 03.12.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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REFERATSAKER       
 
Arkivsaksnr.: 12/30  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
142/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 03.12.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende saker tas til orientering: 
 
A Svar på spørsmål stilt av Elsa Lill P. Strande (Ap) vedr. Fjernvarmeprosjekt ved 
 Soknedalsveien 
 
B Notat, datert 19.11.2012 vedr. Hovedplan vei - status 
 
C Melding om forhåndshøring før oppstart av reguleringsplan for Hensmoen grustak. 
 
D Møteprotokoll fra Trafikkrådet 13.11.2012 
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GNR. 87/548 - ØVRE HALDENVEIEN 14 - BOLIGPROSJEKT MED 
4 LEILIGHETER-  
 
Arkivsaksnr.: 12/3508  Arkiv: BYG 87/548  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
143/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 03.12.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen viser til innsendte søknad fra ansvarlig søker SG Arkitektur AS på vegne av 
tiltakshaver Brørby og Sønn AS, merknad fra Ringbo BBL på vegne av Halden Borettslag A/L 
og til rådmannens saksframlegg. 
 
1. Hovedkomiteen finner ikke at de argumenter som er angitt i nabomerknadene tilsier at 
boligprosjektet skal avslås. 
 
2. Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at fordelene ved å gi dispensasjon fra 
reguleringsplanen er klart større enn ulempene, og at hensynene bak plan- og 
bygningslovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. Tiltaket behandles som 
dispensasjonssak, og det anses ikke nødvendig med regulering. 
 
3. Hovedkomiteen innvilger dispensasjon fra reguleringsplanen for overskridelse av antall 
boenheter, utnyttingsgrad og høyde med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
4. Søknad om rammetillatelse godkjennes i prinsippet. 
 
5. Myndighet til å viderebehandle tiltakene delegeres til administrasjonen.  
 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
Utskrift sendes: 
 
SG Arkitektur AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 
Aschimgården AS c/o Brørby og Sønn AS, Bergermoen, 3520 JEVNAKER 
Ringbo BBL, P.B 1220 Flattum, 3503 HØNEFOSS 
 
Sammendrag 

 
På eiendom gnr.87, bnr. 548 er det 31.08.2012 søkt rammetillatelse samt dispensasjon for 
oppføring av boligprosjekt med 4 leiligheter. Ved nabovarsling av tiltaket kom det inn 
merknad fra nabo Halden Borettslag A/L. Det har vært foretatt befaring med partene, uten 
at merknadene er trukket tilbake. Saken legges frem til Hovedkomiteen for avgjørelse.  
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Innledning / bakgrunn 
  
Eiendommen har beliggenhet i utkanten av Hønefoss sentrum med adresse Øvre 
Haldenveien 14. Området omfattes av reguleringsplan nr. 31 Haldenjordet.   
 
Beskrivelse av saken 
  
Tiltakshaver Aschimgården AS c/o Brørby og Sønn AS har på eiendommen et ønske om å 
utvikle et boligprosjekt med 4 leiligheter.  
Boligprosjektet vil få leiligheter i 1. og 2. etasje med parkering i kjelleretasje. 
Tomten er østvendt, og alle leilighetene vil få balkonger mot øst og vest. 
I følge ansvarlig søker stiger tomten med ca. 15 meter i tomtens dybde, noe som gjør den 
utfordrende å disponere på en «normal» måte.  
 
Det er i følge ansvarlig søker gjort en geoteknisk undersøkelse av eiendommen. 
Undersøkelsen viser at tomten ikke er rasfarlig, men rapporten anbefaler minimal graving i 
skråningen. For ytterligere stabilisering anbefales en drenert oppfylling i bunnen av 
skråningen. Bebyggelse bør i følge rapporten plasseres på den nederste tredjedelen av 
tomten. 
 
Det er søkt dispensasjon for antall boenheter, utnyttingsgrad og høyde. 
 
I forbindelse med nabovarsling av boligprosjektet kom det merknad fra Ringbo BBL på 
vegne av Halden Borettslag A/L. Merknadene omfatter prosjektets dispensasjoner.  
 
Søknad om dispensasjon 09.08.12 og merknaden 21.08.12 til dispensasjonene og 
kommentarene 29.08.12 til merknadene er bl.a. begrunnet på følgende måter: 
 
Antall boenheter pr. boligeiendom: 
I følge ansvarlig søker angir kommuneplanen at i boligområder uten reguleringsplan eller 
med foreldet plan, kan boligeiendommer bebygges med en hovedleilighet og en bileilighet 
på inntil 65 m² BRA. Med bakgrunn i tomtens beskaffenhet, spesielt geotekniske forhold 
som krever kostnadsdrivende tiltak, søkes det om dispensasjon for 4 boenheter. Det er bl.a. 
vist til at det er flere småblokker i området. 
 
Ringbo BBL skriver i sin merknad at disponering/ utnyttelsesgraden av eiendommen ikke er 
å anse som et overraskelsesmoment for utbygger, således bør det etter borettslagets 
mening ikke være grunnlag for å kunne gi dispensasjon for antall boenheter. Det bør derfor 
etter borettslagets vurdering bygges iht. gjeldende plan.  
 
Ansvarlig søker skriver i sin kommentar til merknaden at da reguleringsplanen ble laget i 
1957, var en ikke så oppmerksom på vanskelige grunnforhold som plan- og bygningsloven 
legger opp til i dag. Videre skriver ansvarlig søker at kommuneplanen er en generell plan 
der gamle planer og uregulerte områder får en generell oppgradering. Planen stiller 
imidlertid klare krav til sikkerhet i fareområder med kvikkleire og maritime avsetninger. 
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Prosjektet er i følge ansvarlig søker i tråd med dagens ønske om økt utnyttelse av 
sentrumsnære områder. 
 
U-grad: 
I følge ansvarlig søker angir kommuneplanen bebygd areal ( BYA ) på 25%. Omsøkte tiltak 
har en BYA på 26%. Overskridelsen på 1% skyldes primært ønsket om å etablere brukbare 
balkonger som kompensasjon for tomtens beskaffenhet. Overskridelsen opplyses å utgjøre 
bare 13 m². Begrunnelsen for dispensasjonen er at det ønskes å gi leilighetene et bedre 
uteareal i form av balkonger. 
Borettslaget legger til grunn at ved bebyggelse iht. kommuneplanen vil det ikke være behov 
for å innvilge dispensasjon fra gjeldende plan. 
 
Høyde: 
I følge ansvarlig søker angir Plan- og bygningsloven maksimal gesimshøyde til 8,0 meter og 
mønehøyde til 9,0 meter om ikke annet er angitt. Omsøkte prosjekt har en gesimshøyde på 
9,8 – 10 meter og er tenkt utført med flatt tak. Bakgrunnen for høyden skylden primært at 
en vil redusere utgravingsbehovet i bakkant av bygget som følge av grunnforholdene. 
Borettslaget oppfatter at dispensasjonen er søkt med fokus på fortjeneste og avkastning fra 
prosjektet. Det må tillegges at lavblokken vil bli ruvende i terrenget, og at det må antas at 
innsynet til borettslaget vil bli betydelig. Videre vurderer borettslaget at tiltaket vil få 
negativ betydning for sol og skyggeforhold. 
 
Ansvarlig søker skriver i sin kommentar til merknaden at prosjektet ikke blir spesielt 
ruvende, noe som er forsøkt illustrert på fasadetegningene der forhold til omkringliggende 
bebyggelse er vist. Ansvarlig søker skriver videre at innsyn fra fire nye leiligheter vanskelig 
kan betegnes som betydelig innsyn. Når det gjelder solforhold skriver ansvarlig søker at 
omsøkte tiltak ligger vest for borettslaget og at solstudier viser at på kritiske tidspunkt om 
kvelden er det eksisterende åskant som tar solen. 
 
Avslutningsvis ønskes det fra borettslagets side at det gjøres særskilt oppmerksom på at 
trafikken og støyen i Øvre Haldenvei vil måtte bli betydelig økt om tiltaket godkjennes. 
Ansvarlig søker skriver at trafikkmengde og støy er vurdert og konkludert med at tiltaket 
hverken genererer trafikkmengde eller støy som når opp mot gjeldende støyretningslinjer. 
 
Forholdet til overordnede planer 
  
Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 31 Haldenjordet, stadfestet av Kommunal- og 
arbeidsdepartementet 14.06.1958. Denne planen er en endring av reguleringsplan nr. 26 
Haldenjordet stadfestet 27.03.1957. Det ble ikke stadfestet nye bestemmelser 14.06.1958, 
og bestemmelsene stadfestet 27.03.1957 gjelder derfor også for reguleringsplan nr. 31.  
Jfr. Kommuneplanens § 1.1.2 skal boligeiendommer som er regulert i eldre 
reguleringsplaner med mangelfulle/upresise reguleringsbestemmelser tilfredsstille krav, 
satt i kommuneplanens § 1.1.2. Bestemmelsene fra 27.03.57 er ikke tydelige på antall 
boenheter. Det angis bl.a. maksimalt tillatt 2 etasjer og at grunnarealet ikke skal overstige 
18% av tomtens nettoareal. 
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Juridiske forhold  
  
Rådmannen kan ikke se at søknaden reiser ekstraordinære juridiske spørsmål. 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
 
Eiendommen ble godkjent delt fra eiendom gnr.87, bnr. 36 den 07.12.99 etter protest fra 
Halden borettslag AL. Fylkesmannen tok 27.11.00 ikke klagen til følge, og eiendommen 
gnr.87, bnr. 548 ble opprettet. 
Det ble søkt om tillatelse til bygging av to-manns bolig på eiendommen 29.03.10. Etter at 
kommunen hadde bedt om tilleggsdokumentasjon 13.04.10, er det ikke mottatt 
tilleggsdokumentasjon eller fattet vedtak i saken. 
 
Økonomiske forhold 
  
Rådmannen kan ikke se at vedtak i saken kan få økonomisk betydning for kommunen. 
 
Behov for informasjon og høringer 
  
Innhenting av uttalelser i saken syntes ikke relevant, da dispensasjonsspørsmålet anses å 
være av lokal karakter. 
 
Alternative løsninger 
  
Dersom Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltningen finner at søknaden bør avslås, kan 
følgende vedtak fattes: 
Hovedkomiteen viser til innsendte søknad fra ansvarlig søker SG Arkitektur AS på vegne av 
tiltakshaver Brørby og Sønn AS, merknad fra Ringbo BBL på vegne av Halden Borettslag A/L 
og til rådmannens saksframlegg. 
 
1. Hovedkomiteen finner at de argumenter som er angitt i nabomerknadene tilsier at 
boligprosjektet skal avslås. 
 
2. Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at ulempene ved å gi dispensasjon fra 
reguleringsplanen er klart større enn fordelene, og at hensynene bak plan- og 
bygningslovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Tiltaket kan ikke behandles 
som dispensasjonssak og det anses nødvendig med regulering. 
 
3. Hovedkomiteen innvilger ikke dispensasjon fra reguleringsplanen for overskridelse av 
antall boenheter, utnyttingsgrad og høyde med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
4. Søknad om rammetillatelse avslås med henvisning til reguleringsmessige forhold. 
 
Se vedlagte orientering om klageadgang.  
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Prinsipielle avklaringer 
  
Rådmannen mener at saken ikke er noen spesiell prinsippsak, eller at saken kan skape 
uheldig presedens. Slike saker må gis en individuell behandling og vil gjerne ha ulikheter av 
betydning for eksempel på grunn av ulike tomtestørrelser, ulikt terreng, ulike omgivelser 
etc. 
 
Rådmannens vurdering 
 
Boligtilbudet i Ringerike skal være variert. Det skal legges vekt på bymessig fortetting og 
utvikling i Hønefoss. 
Nye utbyggingsområder skal primært lokaliseres til eksisterende tettstedsområder, for å 
styrke de kvalitetene tettstedene/byene har i dag.  
Overnevnte er et av hovedmålene for arealutvikling i Ringerike kommune i følge 
kommuneplanens beskrivelse av arealdelen. 
 
Omsøkte tiltak vil kunne betraktes som en fortetting av et allerede eksisterende 
tettstedsområde i tilknytting til Hønefoss. 
 
Innkommende merknader i saken omtalte bl.a. innsyn, sol og skyggeforhold for Halden 
borettslag. 
Etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 29-1 skal alle tiltak prosjekteres og utføres 
slik at de får en god arkitektonisk utforming og utføres slik at gode visuelle kvaliteter 
oppnås. Teknisk forskrift § 8-3 med veiledning utdyper dette nærmere med henblikk på 
plassering. Bestemmelsen nevner bl.a. følgende forhold som skal ivaretas: 
 
- God terrengmessig tilpasning med hensyn til arkitektonisk utforming, visuell 
kvalitet, naturgitte forutsetninger, sikkerhet, helse, miljø, tilgjengelighet, brukbarhet 
og energi 
- Lys og solforhold 
- Lyd og vibrasjonsforhold 
 
I veiledningen til Teknisk forskrift § 8-3 står det bl.a. at bygning skal plasseres slik på tomta 
at uteoppholdsarealene har gode solforhold. Uteplassen bør derfor legges på husets 
solside. Det er viktig at uteoppholdsarealet ligger nær opp til og i god kontakt med 
bygningen. Alle boenheter og felles uteareal bør være solbelyst minst fem timer hver dag 
ved 
vår- og høstjevndøgn. Avstand til tilstøtende bebyggelse bør være 3 ganger lenger en 
gesimshøyden på det tilstøtende bygget.  
En forutsetning for en god bruksmessig bygning og et godt innemiljø er at den har gode 
dagslysforhold. Etter Veiledning om tekniske krav til byggverk § 13-12 skal rom for varig 
opphold ha vindu som gir tilfredsstillende dagslys med mindre virksomheten tilsier noe 
annet. 
Ved plassering bør det tas hensyn til god utnyttelse av solinnstrålingen og gode 
dagslysforhold i rom for varig opphold. Dette forholdet er spesielt viktig for byggverk med 
boenhet. 
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Rådmannen kan ikke se at omsøkte tiltak vil gi ytterligere begrensning, for naboer med 
tanke på sol/ skyggeforhold enn dagens situasjon.  
Møneretning, mønehøyde etc har betydning for utsikt, lys, solforhold og lignende, noe som 
også vegetasjon har. Rådmannen kan ikke se at en annerledes plassering og utforming vil gi 
så vesentlig reduserte konsekvenser for naboskapet at søknaden bør avslås. 
 
Det er søkt om dispensasjon for antall boenheter større enn det 
kommuneplanbestemmelsens § 1.1.2 angir ( 4 leiligheter er mer enn enebolig med 65 m² 
bileilighet ), fra § 1.1.2 for utnytting ( 26% BYA som er mer enn 25% ) og for gesimshøyde på 
ca. 10 meter i forhold til plan- og bygningslovens maksimale 8 meter i følge § 29-4. 
 
Rådmannen har vurdert reguleringsmessige forhold for eiendommen nærmere. 
Reguleringsbestemmelsen som gjelder for plan nr. 31, er de samme som for plan nr. 26, 
helt tilbake fra 27.03.1957. Rådmannen vurderer at bestemmelsene fra 1957 både er 
mangelfulle og upresise og at derved § 1.1.2 i kommuneplanen vedtatt 29.06.07 skal legges 
til grunn. Men om bestemmelsene fra 1957 hadde blitt lagt til grunn, vurderes de samme 
avvikene vedrørende antall boenheter, høyde og utnyttingsgrad å kunne utløst krav om 
dispensasjon.  
 
Reguleringsbestemmelsene fra 27.03.57 angir maksimalt grunnareal inntil 18% av tomtens 
nettoareal, noe som rådmannen vurderer tilsvarer 18% BYA.  
26% BYA er mer enn både 25% BYA og 18% BYA.  
Rådmannen finner ikke at utnyttingsgraden er mest avgjørende i denne saken. Å kreve 
reduksjon med 13 m², for å oppnå 25% BYA synes ikke relevant. 
Gesimshøyden er opplyst å bli ca. 10 meter, noe som er mer enn maksimale 8 meter jfr. 
plan- og bygningslovens § 29-4, som anvendes om en reguleringsplan mangler angivelse av 
maksimal høyde for bygninger. Reguleringsbestemmelsenes kap. II A1 angir maksimalt 2 
etasjer. Bygningen har garasje i underste plan, som er mindre enn de to etasjene med 
leiligheter. 
 
Tolkning av byggeregler per 1957 anses å være relativt avansert byggesaksbehandling. I 
bygningsloven fra 1924 omtales etasje i § 26. Det later til at det skulle vedtas om kjeller 
skulle medregnes. Selv om det både i 1924 og 1957 fantes biler, finner ikke rådmannen at 
byggereglene tar stilling til om nederste plan i dette prosjektet ville vært i strid med 
bestemmelsene om maksimalt 2 etasjer. 
 
Ansvarlig søkers fokus på dispensasjon fra någjeldende plan- og bygningslovs § 29-4 for 
overskridelse av 8 meter gesimshøyde, anses relevant. Rådmannen finner at 
argumentasjonen om grunnforholdene er relevant.  
Ved at bygningen søkes plassert langt øst på eiendommen, blir overkant av taket ca kote 
116,6, altså atskillig lavere enn tomtens høyeste punkt, som i følge kommunens 
kartgrunnlag er over kote 119 m.o.h. Rådmannen finner ikke at bygningens høyde eller 
høydebeliggenhet er mest avgjørende i denne saken. 
  
Det er varierende bebyggelse innenfor samme reguleringsplanområde. På eiendom gnr.87, 
bnr. 38, ved innkjøringen til denne blindveien, er det bygget to stk. tre-mannsboliger på 
slutten av 90-tallet. 
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Rådmannen kan ikke se at en slik 4-mannsbolig som Per Erik Brørby ønsker å bygge, må 
unngås selv om bygningen har avvik fra det reguleringsmessige. Det er positivt at det 
bygges parkering på nederste plan, og at denne ubebygde tomten omsider kan få gitt sitt 
bidrag til boligmassen i Hønefoss. 
Om det blir en, to eller fire boenheter på eiendommen, vil det uansett bli innsyn. 
 
Rådmannen mener prosjektet derfor har mange positive aspekter. Tiltaket vil være i tråd 
med Ringerike kommunes hovedmål for arealutvikling vedrørende fortetting av 
eksisterende boligområder, og etter en samlet vurdering at fordelene er vesentlig større 
enn ulempene jfr. plan- og bygningslovens § 19-2. Rådmannen legger saken fram til 
behandling i Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltningen slik at de folkevalgte kan ta del 
i bygningsmyndighetens vurdering ved sitt politiske skjønn. 
Rådmannen anbefaler at søknad om dispensasjon innvilges og at myndighet til å 
viderebehandle saken delegeres til administrasjonen.  
 
 
Saksdokumenter 
 
Trykte vedlegg: 

- Innsendt situasjonskart 1:500 
- Situasjonskart 1:1000 
- Plan, snitt- og fasadetegninger. 
- Nabomerknad 21.08.2012. 
- Dispensasjonssøknad 09.08.2012 fra ansvarlig søker. 
- Følgeskriv 29.08.2012 fra ansvarlig søker med kommentarer til nabomerknad. 
- Solstudiekart utarbeidet av ansvarlig søker. 

 
Ikke trykte vedlegg: 

- Innsendt byggesøknad. 
- Geoteknisk undersøkelse 04.06.2010 
- Reguleringsbestemmelser og reguleringsplankart. 
- Referat fra forhåndskonferanse 26.06.2012. 
- Brev 18.09.2012 med innkalling til befaring. 
- Innsendt byggesøknad for to-mannsbolig 13.04.2010. 

 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 
 Ringerike kommune, 15.11.2012 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler: Henning Gulbrandsen 
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DELEGASJONSSAKER     
 
Arkivsaksnr.: 12/31  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
144/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 03.12.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
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HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE  
 
Arkivsaksnr.: 11/4780  Arkiv: L05 &31  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 16.01.2012 
15/12 Formannskapet 17.01.2012 
145/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 03.12.2012 
/ Formannskapet  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Handels- og byutviklingsanalysen tas med som innspill til videre 
kommuneplanlegging, sammen med andre utredninger/analyser som er utført: 
- Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik 
- By- og stedsutvikling Ringeriksregionen 2030  

2. Definisjoner av typer handel med mer i kapittel Definisjoner i dette saksframlegget 
legges til grunn.   

3. Det kan tillates etablering av handel med møbler, brune og hvitevarer med naturlig 
tilhørende småvarer, i randsonen rundt sentrumsområdene, som for eksempel 
Hvervenmoen.  

4. Det kan tillates etablering av plasskrevende varer med naturlig tilhørende småvarer, 
i randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen.  

5. Det tillates ikke etablering av annen detaljhandel i randsonen rundt 
sentrumsområdene.  

6. Det må gjøres nærmere utredninger og analyser for de konkrete planene og 
etableringene i hver enkelt sak.  

7. Innenfor senterområdene i kommuneplanen samt Meieriområdet tillates etablering 
av all handel. 

 
Sammendrag 
Formannskapet vedtok 17.01.12 oppstart av en handels- og byutviklingsanalyse for 
Hønefoss. Asplan viak har utarbeida en rapport på oppdrag fra Ringerike kommune. 
Rådmannen anbefaler at analysen tas med som et innspill i arbeidet med revisjon av 
kommuneplanen, sammen med analysene Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og 
Vik og By- og stedsutvikling Ringeriksregionen 2030 som er utført i regi av Ringerike 
Utvikling.  
 
Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget fra disse analysene og tidligere vedtak anbefaler 
rådmannen at det kan tillates etablering av handel med møbler, brune- og hvitevarer samt 
plasskrevende varer i randsonene rundt sentrumsområdene i Hønefoss. Det må gjøres 
nærmere utredninger og analyser for de konkrete etableringene i hver enkelt sak. 
Konsekvenser for trafikk og byutvikling er eksempler på temaer som må belyses.  
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Historikk, tidligere behandlinger og vedtak 
 
Hva Behandling Dato Sak 
Hvervenmoen vekstområde – vedtak om offentlig 
ettersyn 

HMA 13.12.04 191/04 

Brev fra AKA med forslag til ny utvikling av 
Hvervenmoen. 

- 03.09.10 - 

Heldagsmøte med næringsliv, Statens vegvesen, 
Buskerud fylkeskommune, Ringerike utvikling, 
Ringerike kommune 

- 23.09.10 - 

Notat, forslag om justering av de ulike forslagene til 
vedtak i tråd med møtet den 23.09.10 

HMA 
FS 

25.09.10 89/10 

Prinsippsak Hvervenmoen vekstområde 
 

HMA 
FS 

27.09.10 
26.10.10 

89/10 
150/10 

Oppstart av område- og detaljregulering for 
Hvervenmoen 

HMA 
 

07.03.11 
 

31/11 
 

Prinsippsak om etablering av sportsbutikk på 
Hvervenkastet 

HMA 05.12.11 138/11 

Fastsetting av planprogram for område- og 
detaljregulering for Hvervenmoen 

HMA 
FS 

16.01.12 
17.01.12 

9/12 
19/12 

Oppstart av handels- og byutviklingsanalyse HMA 
FS 

16.01.12 
17.01.12 

10/12 
15/12 

Høring av handels- og byutviklingsanalysen hos 
regionale myndigheter 

 04.09.12-
03.10.12 

 

Møte i planforum  25.09.12  
• HMA = Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
• FS = Formannskapet 

 
Prinsippsak Hvervenmoen Vekstområde  
Sak: 150/10, Behandling i Formannskapet 26.10.2010, vedtak:  

1. Det åpnes for handel med plasskrevende varer, møbler, brune- og hvitevarer på 
Hvervenmoen.   

2. Da størstedelen av den type handel i AKA AS’ brev av 3.september 2010 er definert 
som plasskrevende varer, mener Ringerike kommune at hele behovet beskrevet i AKAs 
brev kan dekkes innenfor formålet plasskrevende varer. 

3. AKA kan starte arbeidet med detaljregulering av et begrenset område på 
Hvervenmoen. Områdets størrelse, plassering, type handel og partenes fremdrift i 
arbeidet med plansaken må allikevel være slik at det unngås innsigelser og det er 
praktisk mulig å ha en godkjent detaljregulering i løpet av 2011.  

4. Rådmannen starter samtidig i samarbeid med AKA arbeidet med en overordnet 
områdeplan for Hvervenmoen. 

5. Det etableres dialog med regionale myndigheter med sikte på å legge forholdene til 
rette på Hvervenmoen for en raskest mulig behandling av planene i området, både på 
kort og lang sikt. 

6. Rådmannen kommer tilbake med en orienteringssak om status og fremdrift våren 
2011. 
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Brev fra Miljøverndepartementet  
Planprogram for områderegulering for Hvervenmoen var på høring og offentlig ettersyn 
våren 2011. Fylkesmannen vurderte at planprogrammet la opp til en handelsvirksomhet 
som vil kunne være i strid med RPB for kjøpesentre, og nasjonal politikk for samordna areal- 
og 
transportplanlegging. Med bakgrunn i dette ble planprogrammet forelagt 
Miljøverndepartementet (MD) i medhold av § 8 i forskrift om konsekvensutredninger. MD 
uttalte seg til planprogrammet i brev datert 17.10.11.  
 
MD oppfordrer generelt til at handel i størst mulig grad innpasses i tilknytning til 
sentrumsområdene i Hønefoss. Dersom det er behov for handelsavlastningsområder 
utenfor sentrum, forutsettes det at beslutning om hvor disse skal ligge tas på grunnlag av 
en overordna vurdering av kommunens næringsareal og hvilke arealer som er mest 
hensiktsmessige for dette formålet. Det må spesielt vektlegges hvilke lokaliseringer som vil 
ha minst negative konsekvenser for handelen i sentrum. Det vil kunne være vanskelig å 
hindre såkalt bransjeglidning hvor supplerende varegrupper, som er i direkte konkurranse 
med sentrumshandelen, får en gradvis større andel av forretningsarealene.  
 
MD anser at en stor andel av de såkalte storkonseptforretningene som listes opp ikke faller 
inn under fylkesdelplanens definisjon av plasskrevende varer, eller betegnelsene møbler, 
brune- og hvitevarer. Tilrettelegging for slike virksomheter utenfor areal som er definert 
som sentrumsområde i fylkesdelplanen vil være i strid med fylkesdelplanen, og være 
grunnlag for innsigelse. Når det gjelder handel med møbler, brune- og hvitevarer og 
plasskrevende handel etter fylkesdelplanens definisjon, ber MD om at kommunen gjør en 
grundig vurdering av om lokalisering av slik handel på Hvervenmoen er i tråd med RPB for 
kjøpesentre, og tilfredsstiller fylkesdelplanens kriterier for lokalisering av handel. Dersom 
kommunen ikke kan dokumentere dette, bør kommunen ikke gå videre med å regulere for 
handel på Hvervenmoen.   
 
 
Beskrivelse av saken   
Oppstart av analysen  
Formannskapet vedtok 17.01.12 oppstart av en handels- og byutviklingsanalyse for 
Hønefoss. Rådmannen fikk i oppdrag å formulere innhold, utforming og framdrift for 
analysen. Rådmannen gjennomførte en konkurranse for å leie konsulenthjelp til analysen.  
 
Ut fra fastsatte mål i gjeldende kommuneplan, samt andre overordna føringer, ble følgende 
mål for handels- og byutvikling lagt til grunn i konkurransegrunnlaget:  
 

1. Hønefoss skal framstå som en kompakt miljøby basert på bærekraftig utvikling.  
a) Redusert biltrafikk og tilhørende klimagassutslipp.  

2. En levende bykjerne 
a) Integrere handel og service med andre byaktiviteter i størst mulig grad 
b) Det er ikke ønskelig å utvikle nye avlastingssenter som bidrar til byspredning 

3. Robust senterstruktur 
a) Styrke Hønefoss sentrum, bydelssenter og nærsentre 
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Asplan Viak AS har i samarbeid med rådmannen gjennomført analysen. I forbindelse med 
dette arbeidet ble det 08.05.12 arrangert et byutviklingsverksted hvor representanter fra 
næringsliv, kommuneadministrasjon, nabokommuner og politikere deltok.   
 
Asplan Viaks rapport 
Rapporten fra Asplan Viak er delt inn i 3 hoveddeler:  
- Fase I: Analyse av dagens situasjon 
- Fase II: Grunnlag for en levende bykjerne  
- Fase III: Forslag til robust senterstruktur for Hønefoss by  
 
Fase III presenterer utfordringer og muligheter for Hønefoss, forslag til overordna grep og 
strategier, samt mulige generatorer for framtidig handels- og byutvikling i Hønefoss. Her 
følger en kort oppsummering av hovedpunktene i rapporten fra Asplan Viak.  
 
Sentrumsavgrensning 
Hønefoss har et godt utgangspunkt for en bærekraftig og attraktiv byutvikling, men dette vil 
kreve overordna grep for å styre utviklinga mot sentrum. Fra Industrigata/Hønengata i nord 
til Hvervenmoen i sør er avstanden 4 km. Utvikling med fortetting langs en hovedakse i 
nord-sydlig retning vil generere stadig mer trafikk i hovedveien, som igjen blir en 
trafikkbarriere for tverrgående mobilitet.  
 
Figur på side 82 i rapporten viser en sone som omkranser den mest sentrale delen av 
Hønefoss som inkluderer Osloveien/Storgata, Søndre Torg, Jernbanestasjonen, Nordre Torg 
og Industrigata/Hønengata. Dette er det mest tilgjengelige området i Hønefoss 
(gjennomsnittlig kortest reiseavstand fra boområdene). Framtidig byutvikling bør 
konsentreres innenfor dette området. Det anbefales å konsentrere framtidig handel 
innenfor senterområder i gjeldende kommuneplan, med særlig fokus på sentrum. I tillegg 
bør stasjonsområdet utvikles, og inkluderes derfor i sentrumsavgrensninga for Hønefoss. 
Både handel, næring og boligutvikling bør konsentreres til sentrum framfor nyetableringer i 
byens randsoner. Etablering av handel og større arbeidsplasskonsentrasjoner utenfor dette 
området vil bidra til å øke samla transportomfang i Hønefoss, og da fortrinnsvis bilbasert 
transport.  
 
Kontorarbeidsplasser 
Kontorarbeidsplasser skaper byliv og grunnlag for handel/service, og bør lokaliseres i 
områder med god tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivreisende.  
 
Hovedstrategier 
Det foreslås et overordna grep basert på to hovedstrategier:  
- å vende byen tilbake mot fossen/elva.  
- å bygge opp under en tverrforbindelse på tvers av dagens nord-sør akse.  
 
Generatorer for framtidig handels- og byutvikling 
Fire nøkkelprosjekter vil kunne være generatorer for en bærekraftig handels- og byutvikling:  
a) Øya bør reetableres som byens tyngdpunkt og sentral møteplass ved fossen.  
b) Kvartalene ved Kongensgate/Kong Rings gate bør transformeres med høy utnyttelse.  
c) Stasjonen har stort potensial for større etableringer i forbindelse med et regionalt 
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knutepunkt.  
d) Nye bruer.  
 
Definisjoner 
Følgende definisjoner legges til grunn:  
 
 Beskrivelse 
Senterstruktur 
(def. iht. 
fylkesdelplan) 

Fylkesdelplanen definerer senterstruktur i 4 nivå:  
- Fylkessenter/regionsenter, som er det dominerende hovedsenteret 

for en region. 
- Distriktssenter, sentre med betydning ut over vanlig lokalsenternivå 
- Lokalsenter, som vil omfatte en del av kommunesentrene i fylket, og 

større sentra innen en kommune 
- Nærsenter, som omfatter mindre boligorienterte sentre. 

Hønefoss er definert som fylkessenter/regionsenter.   
Kjøpesenter 
Definisjon fra 
RPB for 
kjøpesentre:  
 
 
 
 
 
Definisjon fra 
fylkesdelplan:  
 

 
Detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser etableres, 
drives eller framstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- og 
medlemskort for å få adgang. Dagligvareforretninger er å oppfatte som 
kjøpesenter i denne sammenheng. Det samme er varehus som omsetter èn 
eller flere varegrupper. Som kjøpesenter regnes også handelsvirksomhet 
lokalisert i flere enheter innenfor et område som for eksempel en 
handelspark. 
 
Detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som 
etableres, drives eller framstår som en enhet samt utsalg som krever kunde- 
eller medlemskort for å få adgang. 

Detaljhandel 
(def. fra SSB) 

Salg av handelsvarer i eget navn og for egen regning, i hovedsak for kjøpers 
personlige bruk eller til private husholdninger, fra fast utsalgssted eller fra 
torgplass mv. Detaljhandel omfatter salg av alle typer varer direkte til 
forbruker, også plasskrevende varer og møbler, brune- og hvitevarer.  

 Plasskrevende varer  
(def. iht. fylkesdelplan) 

Forretninger som forhandler:  
- biler og motorkjøretøyer 
- landbruksmaskiner 
- trelast og andre større byggevarer 
- salg fra planteskoler/hagesentre 

Eks: Bauhaus, Maxbo, Eiksenteret, 
bilforretninger, Plantasjen 

 Møbler, brunevarer og 
hvitevarer  
(omtalt i fylkesdelplan) 

Arealkrevende og transportskapende.  
Eks: Bohus, Lefdal, Biltema, Elkjøp, Expert, Jula 

 Annen detaljhandel  Detaljhandel som ikke er plasskrevende varer, 
møbler, brune- og hvitevarer.  
Eks: Apotek, klesbutikk, kosmetikk, sportsbutikk 

Dagligvarer 
(def. fra lov om 
handelsvirksomh
et) 

Matvarer og andre nærings- og nytelsesmidler, dyremat, vaske- og 
rengjøringsmidler, toalettartikler, husholdningsvarer av papir og plast, bone-, 
rense- og pussemidler.  
Eks: KIWI, Rema, Rimi 
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Forholdet til overordnede planer 
Kommuneplanen  
Gjeldende kommuneplan for Ringerike ble vedtatt 30.08.07. Formannskapet vedtok 
02.10.12 sak 215/12 oppstart av en fullstendig revidering av kommuneplanen.  
 
I gjeldende kommuneplan står følgende om senterområdene i Hønefoss:  

Sentrumsfunksjoner:  
Hønefoss by har i dag tre områder som alle har sentrumsfunksjoner, Sentrum, Øvre 
Hønengata og Dalsbråten/Eikli. I utgangspunktet bør alle publikumsrettede funksjoner 
lokaliseres nærmest mulig sentrum. Den framtidige utviklingen av Øvre Hønengata bør 
primært være som lokalsenter for den nordre delen av byen, med virksomheter som skal 
dekke de daglige behovene for befolkningen i nærområdet. Dalsbråten/Eikli bør utvikles som 
område for "kapitalvarehandel", dvs. virksomheter som ut fra plass- og transportbehov ikke 
hører naturlig hjemme i sentrum. Det bør også tillates dagligvarehandel, men ikke 
detaljhandel utover dette. Videregående skole bør samlokaliseres i sentrum. 

 
I kommuneplanbestemmelsene står det følgende om senterområder (§ 1.3):  

§ 1.3 Senterområder (jfr. pbl. § 20-4, 2.ledd, bokstav b)  
Arealbruken innenfor senterområdene skal bygge opp under Hønefoss sentrum som 
kommune- og regionsenter. Arealbruken innenfor senterområder i kommunens tettsteder 
skal bygge opp under tettstedene som lokalsentre. Hovedtyngden av handels-, service- og 
kulturtilbud bør lokaliseres til senterområdene i kommuneplanens arealdel. Det tillates ikke 
etablering av kjøpesenter utenfor senterområdene.  
 
Øvre Hønengata skal primært ha funksjon som lokalsenter for den nordlige delen av byen, og 
det tillates virksomheter som underbygger denne funksjonen. Det kan også tillates 
forretningsvirksomhet som ut fra plassbehov, vareutvalg og transportbehov ikke hører 
naturlig hjemme i sentrum.  
 
I området Eikli/Dalsbråten kan det tillates industri- og kontorvirksomhet, samt 
forretningsvirksomhet som ut fra plassbehov, vareutvalg og transportbehov ikke hører 
naturlig hjemme i sentrum. I sentrum kan det etableres videregående skoler. 

 
Forskrift om rikspolitisk bestemmelse (RPB) for kjøpesentre 
RPB for kjøpesentre gjelder for all lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner. 
Kjøpesentre kan kun etableres eller utvides i samsvar med retningslinjer i godkjente 
regionale planer. Forskriftens definisjon av kjøpesenter er gjengitt ovenfor under 
definisjoner. 
 
Fylkesdelplan for handel- service og senterstruktur i Buskerud, vedtatt 17.09.03 
RPB for kjøpesentre fastsetter med juridisk bindende virkning at godkjent fylkesdelplan skal 
legges til grunn for kommunens planlegging og behandling av søknader om etablering eller 
utvidelse av større kjøpesentre. Fylkesdelplanen definerer senterstruktur i fire nivåer, hvor 
Hønefoss er definert som fylkessenter- og fylkesdelsenter. Fylkesdelplanen vil kunne være 
grunnlag for innsigelse til kommunale planer. 
 
Fylkesdelplanen gir følgende føringer: 
• Nye kjøpesentre i Buskerud forutsettes lokalisert innenfor de i planen avgrensede 
sentrumsområder i fylkets byer og tettsteder. 
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• Det tillates ikke etablering av nye kjøpesentre utenom sentrumsområdene. Det tillates 
heller ikke etablering av nye kjøpesentre i tilknytning til eksisterende kjøpesentre. 
• Eksisterende kjøpesentre i Buskerud kan utvikles innenfor et lokalt marked. Plasskrevende 
og arealkrevende varer kan utvikles innenfor et regionalt marked i tilknytning til eksisterende 
kjøpesentre dersom det er avsatt egne områder til dette formålet i kommuneplanen. 
 
Lokalisering: 
• Plasskrevende varer bør lokaliseres utenfor sentrumsområdene i byer og tettsteder, 
fortrinnsvis til sentrumsområdenes randsone eller til egne områder som er avsatt til dette 
formålet i kommuneplanen. 
• Varegruppene møbler, brunevarer og hvitevarer er arealkrevende og transportskapende. 
Disse kan lokaliseres til sentrumssonen, til sentrumsområdenes randsone eller til egne 
områder som er avsatt til dette formålet i kommuneplanen. 
• Annen privat og offentlig tjenesteyting: skal bygge opp under og utvikle den eksisterende 
senterstrukturen i fylket. 
 
Videre står det i fylkesdelplanen at plasskrevende varer bør samlokaliseres.  
 
Andre forhold som bør tas i betraktning: 
• Gode offentlige kommunikasjonsmuligheter 
• Miljømessige og estetiske hensyn ved etableringer 
• Hensyn til ulike brukergruppers behov 
 
Økonomiske forhold 
Honorar til Asplan Viak for arbeidet med Handels- og byutviklingsanalysen inkludert 
verksted var kr 250 000,- eks MVA.  
 
Behov for informasjon og høringer 

- Byutviklingsverksted ble gjennomført 08.05.12.  
- 04.09.12 ble analysen sendt på ei begrensa høring til regionale myndigheter med 

flere. Det kom inn 7 innspill i høringsperioden. Disse er oppsummert og kommentert 
i eget dokument (se vedlegg 4).  

 
Rådmannens vurdering 
Definisjoner 
I høringa av Handels- og byutviklingsanalysen uttalte fylkesmannen at det er viktig med 
entydige definisjoner av varetyper og handelsvirksomhet. I dette saksframlegget er 
definisjonene angitt under Beskrivelse av saken – Definisjoner. Dette er satt opp i tabellform 
med henvisninger til hvor definisjonene er henta fra. I tillegg er det angitt noen eksempler i 
kursiv som er rådmannens tolkning av definisjonene.  
 
Når det gjelder møbler, brune- og hvitevarer er disse omtalt som arealkrevende og 
transportskapende i fylkesdelplanen. Disse inngår ikke i definisjonen av plasskrevende 
varer, selv om slike handelskonsepter er arealkrevende. Møbler, brune- og hvitevarer er 
varer som det er naturlig å bruke bil for å hente, og regnes derfor som transportskapende. I 
slike handelskonsepter er det ofte en del supplerende varer som vil defineres som annen 
detaljhandel, dette gjelder også plasskrevende varer. Fylkesmannen og MD påpeker at det 
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vil være vanskelig å hindre bransjeglidning hvor supplerende varegrupper som er i direkte 
konkurranse med sentrumshandelen får en gradvis større andel av forretningsarealene. 
Rådmannen ser at dette er en aktuell problemstilling. 
 
Brev fra Miljøverndepartementet (MD) 
Rådmannen ser at den foreliggende handels- og byutviklingsanalysen ikke gir svar på alle 
problemstillingene i brevet fra MD. Analysene fra Ringerike 2030 Fortettingsanalyse og By- 
og stedsutvikling Ringeriksregionen 2030 belyser en del av disse temaene. Formannskapet 
vedtok 02.10.12 at hele kommuneplanen skal revideres. I de videre planprosessene med 
revisjon av kommuneplan og utarbeiding av reguleringsplaner må det gjøres nærmere 
utredninger og vurderinger.  
 
Fylkesdelplan for handel- service og senterstruktur i Buskerud 
Fylkesmannen skriver i sin uttalelse at handels- og byutviklingsanalysen vil gi nyttige innspill 
til rulleringen av fylkesdelplanen. Planen er fra 2003, og det har vært en utvikling i Hønefoss 
på denne tida. Videre er det et politisk ønske å legge til rette for befolkningsvekst og 
næringsutvikling i Ringerike. Dette er også to av hovedsatsingsområdene i planstrategien, 
som ble vedtatt i Kommunestyret 28.06.12 sak 75/12. Med bakgrunn i dette anser 
rådmannen at fylkesdelplanen ikke gir godt nok grunnlag for handels- og byutvikling i 
Ringeriksregionen.  
 
Hønefoss som regionsenter 
Hønefoss er definert som fylkessenter/regionsenter i Fylkesdelplan for handel- service og 
senterstruktur i Buskerud, vedtatt 17.09.03. I forbindelse med høringen av Asplan Viaks 
rapport kom det tilbakemeldinger om at det er lagt for liten vekt på Hønefoss som et 
regionsenter og handelssted for et større omland. Dette er bemerka som en svakhet ved 
analysen i flere av høringsuttalelsene (oppsummering av uttalelser følger vedlagt). 
Fortettingsanalysen fokuserer mer på det regionale perspektivet med Hønefoss som 
regionsenter enn det Handels- og byutviklingsanalysen gjør.  
 
Randsonen rundt Hønefoss 
I Fylkesdelplan for handel- service og senterstruktur i Buskerud brukes begrepet 
sentrumsområdenes randsone i forbindelse med lokalisering av plasskrevende varer og 
møbler, brune- og hvitevarer. Randsone er ikke nærmere definert. Nevnte varegrupper er i 
utgangspunktet bilbasert, og egner seg derfor ikke nødvendigvis et bysentrum.  
 
Et eksempel på en randsone til Hønefoss sentrum er Hvervenmoen.  
 
Hvervenmoen 
Hvervenmoen ligger 2 km fra gågata i Hønefoss by. Videre er det 800 meter til avkjøringa til 
nærmeste senterområde Eikli. Hvervenmoen har sentral beliggenhet i forhold til 
transportsystemet, plassert ved innkjøringa til Hønefoss langs E16. I dette saksframlegget er 
Hvervenmoen brukt som et eksempel på en randsone til Hønefoss by. 
 
På Hvervenmoen er det i gjeldende regulering tillatt med kontor og lettere industri, og det 
er i dag 1100 arbeidsplasser her. I Fortettingsanalysen er det anslått at det er potensial for 
174.300 kvm næringsareal på Hvervenmoen i tråd med gjeldende regulering. Dette anslås å 
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kunne gi 4300 ansatte dersom det bygges ut med arbeidsplassintensiv virksomhet. På 
motsatt side av E16 på Hvervenkastet er det i dag sportsforretning, møbelforretning, 
bensinstasjon og Gjestegård/bespisning. Dagens regulering for Hvervenmoen innebærer et 
stort antall arbeidsplasser i randsonen av Hønefoss. Den siste tida har flere 
kontorvirksomheter valgt å flytte ut av sentrum til for eksempel Hvervenmoen.  
 
I et byutviklingsperspektiv er det viktig med både handel og kontorarbeidsplasser i sentrum. 
Dette skaper grunnlag for byliv, kultur og servering og en levende by. 
 
Handel med plasskrevende varer, møbler, brune- og hvitevarer er i stor grad bilbasert 
handel. Med de trafikkutfordringene som er i Hønefoss er det ikke ønskelig å ha all slik 
handel lokalisert i selve bykjernen.  
 
I gjeldende kommuneplan er Hønengata og Eikli angitt som senterområder hvor det kan 
tillates forretningsvirksomhet som ut fra plassbehov, vareutvalg og transportbehov ikke 
hører naturlig hjemme i sentrum. På Eikli er det i dag en blanding av plasskrevende varer, 
møbler, brune- og hvitevarer samt annen detaljhandel.    
 
Med bakgrunn i dette vurderer rådmannen at utvikling av randsoner med noe bilbasert 
handel vil kunne være et supplement til sentrumsaktiviteten og i liten grad opptre som 
konkurrerende virksomhet.  
 
Samla vurdering 
I den begrensa høringen av Handels- og byutviklingsanalysen ble det fra flere hold påpekt 
svakheter ved analysen. Rådmannen er enig i at analysen har noen svakheter, og vil ta med 
seg uttalelsene i høringa i det videre planarbeidet.  
 
Rådmannen anbefaler at Handels- og byutviklingsanalysen tas med som innspill for videre 
kommuneplanlegging, sammen med andre utredninger/analyser som er utført (vedlegg 1-
3): 

- Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik 
- By- og stedsutvikling Ringeriksregionen 2030  

 
 
 
 
 Ringerike kommune, 19.11.2012 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 
Saksbehandler: Guro Skinnes, Ole Einar Gulbrandsen 
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Saksdokumenter 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
Vedlegg: 
Trykte:  

1. Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss, rapport fra Asplan viak, datert 
30.08.12 

2. Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik 
3. By- og stedsutvikling Ringeriksregionen 2030  
4. Oppsummering av uttalelser til begrensa høring av handels- og byutviklingsanalysen 

 
Utrykte:  

5. Saksprotokoll prinsippsak Hvervenmoen vekstområde, 26.10.10, sak 150/10 
6. Saksprotokoll oppstart av område- og detaljregulering for Hvervenmoen, 07.03.11, 

sak 31/11 
7. Saksprotokoll fastsetting av planprogram for område- og detaljregulering for 

Hvervenmoen, 17.01.12, sak 19/12 
8. Saksprotokoll oppstart av handels- og byutviklingsanalyse, 17.01.12, sak 15/12 
9. Uttalelse fra Miljøverndepartementet til områderegulering for Hvervenmoen, datert 

17.10.11 
10. Referat fra møte i planforum 25.09.12 
11. Uttalelser til begrensa høring av handels- og byutviklingsanalysen:  

a. Buskerud Fylkeskommune, 09.10.12 
b. Fylkesmannen i Buskerud, 26.09.12 
c. Jernbaneverket, 10.09.12 
d. Statens vegvesen, 10.10.12 
e. Ringerike Næringsforum, 03.10.12 
f. Hadeland Ringerike reiseliv, 20.09.12 

AKA AS, 04.10.12 
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OMRÅDEREGULERING NR.605_366 "KUNNSKAPSPARK 
RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM 
 
Arkivsaksnr.: 11/373  Arkiv: L05   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/11 Ungdomsrådet 22.08.2011 
144/11 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.12.2011 
11/12 Formannskapet 17.01.2012 
7/12 Trafikkrådet 07.02.2012 
11/12 Trafikkrådet 12.03.2012 
146/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 03.12.2012 
/ Formannskapet  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Planprogram for 0605_366 områderegulering «Kunnskapspark Ringerike», datert 
16.12.2012, fastsettes. 

 
Sammendrag 
Formannskapet vedtok 17.01.2012 oppstart av områderegulering «Kunnskapspark 
Ringerike» samt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Hensikten med 
planarbeidet er å utvikle områdene ved Høgskolen i Buskerud til anlegg for undervisning og 
studentboliger. Tiltaket er av et slikt omfang at det kreves at det utarbeides et planprogram 
og konsekvensutredning. 
 
Det kom inn totalt 6 uttalelser til oppstarten og høringen av planprogrammet. Disse 
omhandler blant annet en mulighetsstudie for utvikling av de aktuelle områdene, 
planavgrensning og trafikkforhold. Det er foretatt noen justeringer av planprogrammet og 
plangrensen som følge av innkomne uttalelser. 
 
Rådmannen mener at det reviderte planprogrammet er tilstrekkelig gjennomarbeidet og at 
de temaer som bør utredes i prosessen er ivaretatt. Med bakgrunn i dette anbefaler 
rådmannen at planprogrammet fastsettes som grunnlag for det videre planarbeidet. 
 
Innledning / bakgrunn 
Hensikten med planarbeidet er å forsterke Hønefoss som studieby ved å legge til rette for 
en utvikling av Høgskolen i Buskerud, i tråd med føringene i Kommuneplan for Ringerike 
2007-2019. Det er videre et mål å legge til rette for utbygging av studentboliger på campus. 
Planarbeidet skal løse konflikter og avklare arealbruk i området. 
Planarbeidet skjer i regi av Ringerike kommune, i samarbeid med hjemmelshavere i 
området. Høgskolen i Buskerud, Studentsamskipnaden i Buskerud og Statsbygg har alle gitt 
uttrykk for at de ønsker en utvikling, i samarbeid med Ringerike Utvikling. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 
• Sommeren 2011 ble grunneiere, regionale myndigheter og andre interessehavere i 

området forhåndsvarslet pr. brev om oppstart av områdeplan. Dette ble gjort på 
grunn av arbeidene med mulighetsstudien. Det innkom bare et innspill, fra Buskerud 
fylkeskommune, om behov for registrering av automatisk fredede kulturminner. 
Dette kravet er senere frafalt.  

• Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning behandlet oppstart og avgrensning av 
områdereguleringen i møte 05.12.11, sak 144/11. 

• Formannskapet meldte i møte 17.01.12, sak 11/12, oppstart av planarbeidet og la 
forslag til planprogram ut på offentlig ettersyn. 

• Forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 24.01.2012 – 
12.03.2012. I samme periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, 

kommunens 
tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Etter noe mer tid kom inn totalt 6 uttalelser, som 
er utrykte vedlegg. Vurdering av de enkelte innkomne uttalelser, samt hvordan de 
eventuelt er innarbeidet i planprogrammet framgår av trykt vedlegg 2. 

 
Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon  
Eksisterende reguleringsplan nr. 217 for Statens Lærerhøgskole i Handel- og Kontorfag’s 
tomt (nå HiBu) i Dalsbråten er fra 1993 og viser reguleringsformål offentlige bygninger og 
trafikkområde kjøreveg helt i vest på reguleringsplanen.  
 
Statsbygg er grunneier i området og samarbeider med Studentsamskipnaden i Buskerud 
(Sibu) om planlegging av nye studentboliger i Hønefoss. 
 
Planer under arbeid i området 
Det arbeides med endringer av planer på vestsiden av Oslovegen og krysset med Dronning 
Åstasgt. skal utbedres med eget høyresvingefelt i retning fra Hønefoss mot Oslo. Arbeidet 
er nært forestående.  
 
Mulighetsstudier. 
Stedsutviklingsgruppen igangsatte en mulighetsstudie for Kunnskapspark Ringerike for å 
vurdere romlig utvikling av eiendommen og naboeiendommene til høgskolen. Denne 
studien er ikke fullført.  
Det er mottatt en revidert mulighetsstudie fra Ringerike Utvikling som det er enighet om 
skal brukes i det videre planarbeidet. 
 
Gjeldende reguleringsplaner 
I tillegg til gjeldende reguleringsplan for selve HiBu-tomta er det i dette området flere 
mindre reguleringsplaner fra ulike tidsperioder. Noen av disse reguleringsplanene er eldre, 
ikke gjennomførbare planer. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan og de 
deler av andre vedtatte reguleringsplaner ved godkjenning av områderegulering nr. 366 
“Kunnskapspark Ringerike”. 
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Plantype og avgrensning 
Planen fremmes som en områderegulering. Det er i utgangspunktet en kommunal oppgave 
å utarbeide områdereguleringer. Det er likevel anledning til å overlate til private å stå for 
hele eller deler av det planfaglige arbeidet innenfor de rammer kommunen bestemmer, og 
dekke kostnadene ved dette helt eller delvis.  
Detaljeringsgrad av planen samt krav om påfølgende detaljreguleringer for hele eller deler 
av planområdet skal vurderes i det videre arbeidet. 
Områdeplanen skal bestå av plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse. I 
tilfellet Kunnskapspark Ringerike er det også et forskriftskrav om konsekvensutredning som 
framkommer i planprogrammet. 
 
Endringer i planprogrammet etter offentlig ettersyn. 
Hovedtemaene som skal utredes er stort sett de samme som ved varsel om oppstart. Men 
det er gjort noen endringer ut fra anbefalinger i høringsuttalelsene. Temaet kulturminner 
skal ikke utredes nærmere slik fylkeskommunen vurderer det. Det er føyd på et tema om 
HiBU sin innvirkning på Ringerikessamfunnet og områdeavgrensningen er justert noe. Noen 
konkrete presiseringer er også føyd til i tråd med fylkesmannens anbefalinger og Ringerike 
Utviklings oversendelse av felles innspill fra HiBu, SiBu og Statsbygg.  
I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planprogrammet, og for 
å imøtekomme høringsuttalelser.  
Høringsuttalelsene er oppsummert og kommentert i vedlegg 2. Her står det mer om hva 
som er endret i planprogrammet.  
 
Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til avsatt til offentlige 
bygninger. De nærmeste områdene rundt er avsatt til boligområder og bak skolen på 
østsiden er arealene definert til fremtidige boligområder i kommunedelplan for 
Krakstadmarka. Mot nord er arealene langs Storelva og opp til skolen avsatt til friområde. 
Det nederste kvartalet på nordsiden av Bredalsveien er i arealdelen avsatt til byggeområde 
erverv. 
 
Juridiske forhold  
Områderegulering brukes av kommunen der den finner det er behov for å gi mer detaljerte, 
områdevise avklaringer av arealbruken enn kommuneplanens arealdel viser. 
 
I forskrift om konsekvensutredninger § 6 er det redegjort for innholdet i planprogram. For 
områdereguleringsplanen utredes bare de delene av planen som fastsetter rammer for 
fremtidig utbygging og som innebærer endringer i forhold til gjeldende plan. 
Planprogrammet skal avklare rammer og premisser og klargjøre formålet med planarbeidet. 
 
Planprogrammet skal være tilpasset omfanget av og nivået på planarbeidet og de 
problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte. Programmet skal beskrive hvilke 
utbyggingsstrategier og alternativer som vil bli vurdert og antatte problemstillinger som vil 
bli belyst, herunder utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. 
 
Forslag til planprogram for planer skal gi en beskrivelse av planen eller tiltaket og antatte 
problemstillinger som vil bli belyst, og hvilke alternativer som vil bli vurdert. Forslaget skal 
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redegjøre for hvilke forhold som er avklart i overordnet plan og hvilke utredninger som 
foreslås å inngå i planforslag eller søknad med konsekvensutredning, og hvilke metoder som 
vil bli benyttet.  
Forslag til planprogram for planer og søknader for tiltak, skal inneholde kart 
som viser plan- eller tiltaksområdet og lokaliseringen av tiltaket innenfor dette.  
 
Økonomiske forhold 
Det er Ringerike kommune som er ansvarlig for planprosessen. Det samarbeides med HiBU, 
SiBu og Statsbygg om utviklingsbehovet. I sin tid vil evt. ny vegutløsning mot Oslovegen vise 
om det er behov for erverv av arealer til ny veg.  
 
Behov for informasjon og høringer 
Planprogrammet angir hvordan kravet om informasjon og medvirkning i planprosessen skal 
ivaretas i kap. 12.  
 
Alternative løsninger 
Det er gjort to mulighetsstudier i samarbeid med Ringerike Utvikling. Den siste studien som 
LPG arkitekter har utarbeidet sommeren 2012 er oversendt til kommunen som den som 
partene har samlet seg om. Denne studien viser alternative utviklingsmuligheter og er 
vedlagt saken. 
 
Prinsipielle avklaringer 
For temaer der forslag til utvikling kommer i konflikt med andre interesser, må 
interessekonflikter belyses, og det kan være behov for prinsipielle avklaringer.  
 
Rådmannens vurdering 
Innkomne merknader 
Rådmannen har gjort et sammendrag og kommentert de innkomne høringsuttalelsene i et 
eget trykt vedlegg. 
 
Vurdering av planprogrammet 
Rådmannen mener hovedutfordringen i saken er å samordne interessene i området og å få 
til gode trafikale løsninger. Dette er omtalt i planprogrammet. 
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i Naturmangfoldloven, av 19.06.09, anses å bli 
ivaretatt gjennom planprogrammet slik dette nå foreligger. Det er angitt i planprogrammet 
at det skal redegjøres for hvordan prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og 
fulgt opp.  
 
Planprogrammet omtaler en rekke andre temaer som rådmannen ikke vil kommentere 
spesifikt i dette saksfremlegget.  
 
Det er tatt hensyn til Fylkeskommunens anbefaling om å snevre noe inn på omfanget av 
planprogrammet.  
Med de justeringer som nå er foretatt i planprogrammet mener rådmannen at forslaget er 
tilstrekkelig gjennomarbeidet og oppfyller kravene i forskrift om konsekvensutredninger § 
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9. Rådmannen anser at programmet nå kan fastsettes og danne grunnlag for det videre 
planarbeidet. 
 
Saksdokumenter 
Trykte vedlegg: 

1. Planprogram, datert 16.11.2012, for områderegulering «Kunnskapspark 
Ringerike» 

2. Oppsummering av uttalelser med rådmannens kommentarer. 
3. Presentasjon fra Ringerike Utvikling (sendt på epost 13.08.2012) med revidert 

innspill for Campus Ringerike «Masterplan». 
 
Utrykte: 

4. Saksframlegg, oppstart og høring av planprogrammet, datert 11.11.11 
5. Saksprotokoll, HMA 05.12.11, sak 144/11 
6. Saksprotokoll , formannskapet 17.01.12, sak 11/12. 
7. Brev fra Fylkesmannen i Buskerud datert 12.03.2012 
8. Brev fra Statsbygg datert 09.03.2012 
9. brev fra Statens vegvesen datert 13.03.2012 
10. brev fra Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen datert 19.03.2012 
11. E-post fra Ringeriks-Kraft sendt 19.03.2012 
 

 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 20.11.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Grethe Tollefsen 
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OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN 
- FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM  
 
Arkivsaksnr.: 11/4609  Arkiv: L12   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
78/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 11.06.2012 
144/12 Formannskapet 26.06.2012 
147/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 03.12.2012 
/ Formannskapet  
 
Forslag til vedtak: 
Planprogram for 0605_375 «Områderegulering for næring/industri på Eggemoen», datert 
15.11.12, fastsettes. 
 
Sammendrag  
Grunneier Oddvar Røysi har tatt initiativ til å starte opp et planarbeid for å tilrettelegge for 
industriretta næring på sin eiendom på Eggemoen. Området ligger sør for flystripa mot 
Nærstadmarka.  
 
Det kom totalt inn 11 merknader til oppstarten og det offentlige ettersynet av 
planprogrammet. Disse omhandler en rekke temaer som kulturminner, forvaret, landskap, 
estetikk, naturmangfold, friluftsliv, idrett, grøntstruktur, barn og unge, klima og energi, 
samferdsel, støy, veirett, trase for E16, kryss mot E16, vann og kloakk og flyplassen.  
 
Som følge av innspillene, samt vedtakspunkter fra den politiske oppstartsaken, er det 
foretatt noen tillegg og justeringer i planprogrammet. Rådmannen mener at det reviderte 
forslaget til planprogram er godt gjennomarbeida og at de temaer som bør utredes i 
prosessen er godt ivaretatt. 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Formannskapet vedtok i møte 26.06.12, sak 144/12, oppstart av områdereguleringa og la 
forslag til planprogram ut på offentlig ettersyn. Protokollen er lagt ved som vedlegg nr. 3.  
 
Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 
Planområdet er en del av Eggemoplatået og et større skogsområde som er registrert med 
høy bonitet. Eggemoen er en av Norges største grusforekomster, og deler av forekomsten 
er kategorisert som nasjonalt viktig. Den delen av grusforekomsten som er innenfor det 
aktuelle planområdet er klassifisert som viktig. Eggemoen er mye brukt til rekreasjons- og 
friluftsaktiviteter og har gode forhold for tur/mosjon, orientering m.m. Det er en del merka 
stier og løyper i planområdet, som henger sammen med det øvrige løypenettet på 
Eggemoen. Eksisterende vei forbi planområdet er adkomstvei til forsvaret sine anlegg samt 
Ringerike Skytesenter ved Buttentjern.  
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Planer under arbeid i området  

• Kommunedelplan for E16 Eggemoen-Kleggerud 
Planen var på høring og offentlig ettersyn høsten 2012. Planen innebærer bygging av 
ny E16 fra Eggemoen til Kleggerud, samt atkomst til Jevnaker. Vegen vil krysse 
Randselva og jernbanen i ny bro. Utbedring av E16 vil være gunstig for videre 
utvikling av næringsområdet på Eggemoen.  
 

• Områderegulering for grusforekomst  
Rådmannen har gjennomført en forhåndshøring, men planarbeidet er ikke formelt 
starta opp.  Formannskapet vedtok 02.10.12 at hele kommuneplanen skal revideres. 
Med bakgrunn i dette vurderer rådmannen at grusforekomsten først bør sikres i 
kommuneplanens arealdel før det startes opp reguleringsplan.  
 

• Områderegulering for Eggemoen flyplass og næringspark  
Planprogram for områdereguleringa ble fastsatt i august 2012. Planen innebærer 
regulering av Ola Tronrud AS sine eiendommer til næringsformål. Planen vil 
inneholde ny sikringssone for flyplassen. Utvikling av flyplassen vil kunne ha 
konsekvenser for Oddvar Røysi sitt område.  
 

Utredninger 
Planene som er under arbeid for Eggemoen er omfattende, og for størsteparten av arealene 
er planene ikke i tråd med gjeldende kommuneplan. På bakgrunn av dette samt planenes 
omfang er det krav om planprogram og konsekvensutredning (KU), jf. forskrift om 
konsekvensutredninger. En del registreringer og utredninger er allerede utført.  
 
For å sikre verdiene på Eggemoen på en helhetlig måte må utvalgte temaer utredes for et 
større influensområde:  

- Idrett og friluftsliv 
- Naturmangfold (biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og landskapsbilde, 

geologisk mangfold) 
- Samferdsel og infrastruktur (Interne veier og atkomstveier, øvrig infrastruktur, 

overordna vegnett, gang/ sykkelmuligheter mot Hønefoss sentrum og Jevnaker.)  
  
Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet er i dag uregulert. 
 
Plantype og avgrensning 
Planen fremmes som en områderegulering. Det er i utgangspunktet en kommunal oppgave 
å utarbeide områdereguleringer. Det er likevel anledning til å overlate til private å stå for 
hele eller deler av det planfaglige arbeidet innenfor de rammer kommunen bestemmer, og 
dekke kostnadene ved dette helt eller delvis. Dette vil være tilfelle for denne planen.  
 
Detaljeringsgrad av planen samt krav om påfølgende detaljreguleringer for hele eller deler 
av planområdet skal vurderes i det videre arbeidet. 
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Planområdet er på ca. 790 daa. Kart på side 5 i planprogrammet viser planavgrensning. 
Avgrensning mot "Områderegulering for Eggemoen flyplass og næringspark" må avklares i 
prosessen.  
 
Endringer i planprogrammet etter oppstart 
Hovedtemaene som skal utredes er de samme som ved varsel om oppstart, men det er 
gjort noen tillegg og presiseringer rundt utredningstemaene og metoden. Når det gjelder 
temaene som skal utredes for et større influensområde er disse koordinert, slik at det er 
samsvar med planprogrammet for Områderegulering for Eggemoen flyplass og næringspark. 
I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planprogrammet, og for 
å imøtekomme høringsuttalelser. Det er også lagt inn en framdriftsplan.  
 
Høringsuttalelsene er oppsummert og kommentert i vedlegg 2. Her står det mer om hva 
som er endra i planprogrammet.  
 
Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til landbruks- natur, og 
friluftsområde (LNF), samt båndlagt for Forsvaret.  
 
Kommuneplanen viser to forslag til korridorer for ny E16 forbi planområdet. Rådmannen 
har detaljerte prosjekttegninger for tre aktuelle traseer innenfor de to korridorene. 
Utbygging på Eggemoen må på nåværende tidspunkt ta hensyn til samtlige alternative 
traseer.  
 
I Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet er det vist en rute som går 
fra Hønefoss sentrum og i retning mot Eggemoen.  
 
Økonomiske forhold 
Utvikling av arealer til næring og industri vil generere arbeidsplasser både i anleggsfasen og 
driftsfasen. Antallet vil være avhengig av hva slags type næring og industri som etablerer 
seg her. Det er stor usikkerhet rundt dette. Utbygginga vil kunne gi økonomiske 
konsekvenser for Ringerike kommune i form av infrastruktur, og muligens i form av sosiale 
tjenester.  
 
Ved behandling av oppstart vedtok Formannskapet at det skal lages en avtale mellom 
kommunen og grunneier. Avtalen skal sikre at grunneier står ansvarlig for å utarbeide og 
bekoste de utredninger som skal gjøres i henhold til planprogrammet, samt avklare 
arbeidsfordeling og samarbeid. Etter fastsetting av planprogrammet vil det videre 
utredningsarbeidet starte, og rådmannen vil da sørge for at en slik avtale blir inngått.  
 
Behov for informasjon og høringer 
Planprogrammet angir på side 3 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 
planprosessen skal ivaretas.   
 
24.10.12 avholdt rådmannen et møte med grunneiere på Eggemoen. I møtet ble det gitt 
informasjon om status for de to områdereguleringene som er starta opp for Eggemoen.  
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Prinsipielle avklaringer 
Utvikling av Oddvar Røysi sine arealer på Eggemoen vil kunne gi konsekvenser for bruken av 
øvrige arealer på Eggemoen. Det er et mål å tilrettelegge for at utviklingen av planområdet 
muliggjøres på en bærekraftig og forsvarlig måte. For å muliggjøre utnyttelse av ulike 
ressurser på en god og forsvarlig måte, vil det være nødvendig å vurdere enkelte temaer for 
et større område.  
 
For temaer der ønsket om næringsutvikling kommer i konflikt med tilstedeværende 
interesser, må interessekonflikter belyses, og det kan være behov for prinsipielle 
avklaringer.  
 
Rådmannens vurdering  
Forholdet til øvrige planer på Eggemoen 
Rådmannen vil påpeke at det er gjort endringer i hvordan man ser for seg å oppfylle kravet 
om at en del temaer skal utredes for et større influensområde. Utredningene skal ikke 
gjøres i form av et spleiselag mellom grunneierne ved de ulike planene. Grunneierne vil sjøl 
bestille utredninger som tar utgangspunkt i deres planer, men som likevel vurderer om 
deres planer vil kunne ha konsekvenser for et større influensområde, utover deres 
planområde. Ringerike kommune vil ivareta samordningen mellom de ulike plan- og 
utredningsprosessene. Dette innebærer ingen konkrete endringer i utredningstemaer i 
planprogrammet, kun en endring i hvordan man ønsker å gripe problemstillingen an. 
 
Vurdering av planprogrammet 
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, anses å bli 
ivaretatt gjennom planprogrammet slik dette nå foreligger.  
 
Planprogrammet omtaler en rekke andre temaer som rådmannen ikke vil kommentere 
Spesifikt i dette saksfremlegget. For øvrige mindre endringer i programmet som følge av 
politiske vedtakspunkter og innspill ved det offentlige ettersynet, se vedlegg 2. Med de 
justeringer som nå er gjort i planprogrammet mener rådmannen at forslaget er godt 
gjennomarbeida og oppfyller kravene i forskrift om konsekvensutredninger § 9. 
 
 
Saksdokumenter 
Trykte: 

1. Planprogram, datert 15.11.12. 
2. Oppsummering av uttalelser ved oppstart, inkludert rådmannens kommentarer, 

datert 15.11.12. 
3. Saksprotokoll ved oppstart i Formannskapet, 26.06.12, sak 144/12 

 
Utrykte: 

4. Saksframlegg ved oppstart i Formannskapet 26.06.12, sak 144/12. 
5. Referat fra grunneiermøte 24.10.12 
6. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, datert 02.07.12 
7. Uttalelse fra Forsvarsbygg, datert 03.07.12 
8. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 27.08.12 
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9. Uttalelse fra Jernbaneverket, datert 09.08.12 
10. Uttalelse fra Jevnaker kommune, datert 09.07.12 
11. Uttalelse fra Christian P. Mathiesen, datert 23.08.12 
12. Uttalelse fra Ola Tronrud AS, datert 24.08.12 
13. Uttalelse fra Ringerike idrettsråd, datert 27.08.12 
14. Uttalelse fra Ringerike o-lag, datert 24.08.12 
15. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 06.07.12 
16. Uttalelse fra Tornberg skog, datert 06.08.12 
 
 

Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler. 
 
 

Ringerike kommune, 15.11.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Avdelingsleder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 
Saksbehandler: Guro Skinnes 
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1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEDELPLAN 
KRAKSTADMARKA 
 
Arkivsaksnr.: 06/1314  Arkiv: L12   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
128/06 Formannskapet 19.06.2006 
106/06 Kommunestyret 22.06.2006 
38/09 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 30.03.2009 
44/09 Formannskapet 21.04.2009 
15/09 Råd for funksjonshemmede 28.05.2009 
19/10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.03.2010 
44/10 Formannskapet 13.04.2010 
38/10 Kommunestyret 22.04.2010 
148/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 03.12.2012 
/ Formannskapet  
 
Forslag til vedtak: 
1. Forslag til kommunedelplan for Krakstadmarka sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 
 
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle suppleringer og justeringer. 
 
3. Rådmannen foreslår endringer i formål og planavgrensning fra arealer angitt i gjeldende 

kommuneplan og tidligere vedtatt planprogram. Dette gjelder i hovedsak områdefelt 
LNFR_5, GN_F_1,GTD_F_4, AB_F_6, AB_F_8, AB_F_10, samt noen mindre endringer jfr. 
forslag til plankart. Tidligere angitt boligformål reduseres og foreslås regulert til formål 
LNFR.  

 
4. Fra tidligere vedtatt planprogram foreslås det å ta inn ytterligere tre mindre og et større 

område med dyrka mark med en total størrelse på 44 dekar til boligformål. 
Interesseavveininger i forhold til jordvern må særlig belyses og høres.  

 
5. Hensyn til hydrologi og geotekniske forhold må ivaretas i planen. Det stilles krav til 

sikring av arealer jfr. planbestemmelser. 
 

6. Bygg og anlegg i den sørlige delen av planområdet (AB_F_1-4) kan ikke gis brukstillatelse 
før vei ned Arnegårdsveien til rundkjøring er opparbeidet. Bygg og anlegg i den nordlige 
delen av planområdet (AB_F_5-12) kan ikke gis brukstillatelse før vei og bruforbindelse 
til Ringeriksgata er bygget og vei over Støalandet er oppgradert. Samlevei og 
hovedanlegg for vann og avløp til og med utbyggingsområde må være opparbeidet før 
det gis brukstillatelse for bygg og anlegg. 
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7. Område avsatt til offentlig tjenesteyting (AOF_F_1) kan før sluttbehandling, bli avsatt til 
boligformål eller kombinert bebyggelse (BAK_F) og anleggsformål, med mulighet for 
forretning. 

 
Sammendrag 
 
Bakgrunn 
Krakstadmarka ble i 1999 avsatt til arealbruksformålene ”byggeområde bolig” (lysegult på 
kartet nedenfor) og ”byggeområde offentlig” (lyserosa). Bakgrunnen for dette var en 
langsiktig tenkning fra kommunens side. Tanken var at dette området fremstod som en 
naturlig utvidelse av byen. Det er et sentralt område som danner en forbindelseslinje 
mellom andre deler av byen; Støa og Hvervenkastet. I tillegg har området gode kvaliteter 
som boligområde. Avstander fra sentrum til områdets østgrense dreier seg om vel 1.5 km i 
luftlinje. Området har god utsikt og gode solforhold ettermiddag og kveld.  
 
Ringerike kommune ønsket i samarbeid med grunneiere å utvikle området Krakstadmarka, 
øst for Hønefoss sentrum, til en sentrumsnær og naturlig utvidelse av byen. Området består 
av ravinerte åssider, med til dels kompliserte terreng – og grunnforhold. Deler av området 
er egnet til boliger og infrastruktur med tilhørende offentlige friluftsarealer og grønndrag.  
 
Oppsummering 
 
Deler av området foreslås gjort om fra dyrka mark til boligområder med tilhørende 
infrastruktur. Planforslaget vil legge beslag på ytterligere 44 dekar (som fordeler seg på jorder 
bestående av 6 dekar, 4 dekar og 34 dekar) ut over allerede avklarte områder på ca. 115 dekar. 
Før 2. gangs behandling av planen må det derfor gjøres særlige avveininger om 
boligutbygging kan gjennomføres på områdene som består av dyrka mark.  
 
Utredningene har så langt vist at større deler av det nordlige planområdet ikke egner seg for 
utbygging og dette forslås tilbakeført til landbruk, natur og friluftsliv (LNFR). Det samme 
gjelder lavereliggende deler av det sørlige området. Det er et potensielt konfliktutsatt forhold 
mellom friluftsliv og skogsdrift i LNFR områder. Det bør tas hensyn til og tegnes inn 
buffersoner mellom ulike landskapstyper for å skape naturlige overganger. Dette må 
gjennomføres før 2.gangs behandling. 
 
Det er foreslått 4 ulike veialternativer ut av Krakstadmarka, samt en intern samlevei. 
Veiløsningene gir utfordringer både for det overordnede veinettet og for den enkelte veitrase. 
Planen utløser behov for tiltak knyttet til støy, utbedringer av veier der konsekvensene tilsier 
dette og trafikksikre løsninger. 
 
 
Det må gjøres betydelige investeringer i infrastruktur og opparbeidelse av grunn for at planen 
skal kunne realiseres. Det er særlig viktig med etablering av bruforbindelse. Økonomiske 
forhold vil derfor være utslagsgivende for planens realiserbarhet. For å forbedre 
finansieringsevnen er det derfor tatt inn ytterligere jordbruksareal som bidrar til økt 
lønnsomhet.  
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Utredning av grunnforholdene viser at fundamentering i byggeområdene er fullt mulig. 
Dersom man ønsker å gå ut over rammene for det som anses som sikkert, vil det være 
nødvendig med nærmere grunnundersøkelser lokalt for å sikre at fundamenteringen 
tilpasses bygget og stedegne grunnforhold.   
 
Det vil bli behov for å øke barnehagekapasiteten i forbindelse med planen. Det må også tas 
stilling til om det skal bygges ny skole i område nord, dette gjøres i en egen skoleutredning 
som er planlagt framlagt våren 2013. Ved en skolelokalisering i Krakstadmarka vil området 
få bra skoledekning og være tilpasset nærskoleprinsippet. Arealmessig er det satt av 65 
dekar til offentlig eller privat tjenesteyting innenfor planområdet. Det er satt av et egnet 
areal lengst sør i planområdet som muliggjør etablering av en barnehage.    
 
Utredninger for vann og avløp viser at det vil være et betydelig behov for å oppgradere 
renseanlegget på Monserud. Dette foreslås først og fremst finansiert gjennom 
gebyrregulativet, men det bør også vurderes anleggsbidrag på linje med andre prosjekt.  
 
Avgjørelser vedrørende en skolelokalisering vil være av stor betydning for planen. Området 
er med sin lokalisering vurdert som godt egnet for etablering av en ny skole. Det er ventet 
en utredning for dette i løpet av våren 2013.    
 
Innledning / bakgrunn  
Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for etablering av et større antall boliger nær 
sentrum av Hønefoss. Utredningsarbeidet har tatt sikte på å gi grunnlag for en vurdering av 
hvordan dette kan gjøres på en måte som samtidig tar hensyn til grønne verdier og 
friluftsinteresser, eksisterende naturgitte forhold som grunnforhold, terreng, vannveier 
m.m  
 
Krakstadmarka ligger i tillegg høyt og fritt og har meget gode utsikts og solforhold. 
Kommunen ønsker at det skal skapes vekst i regionen og Krakstadmarka anses for å være et 
verdifullt bidrag som kan styrke attraktiviteten til Ringerike.  
 
Planen er en viktig del av en overordnet strategi for en helhetlig arealutvikling i Ringerike. 
Boligområdet har en sentral beliggenhet til Hønefoss sentrum, men også til fremtidig 
utvikling av områdene på Hvervenmoen. Området består av ravinerte åssider, med til dels 
komplisert terreng – og grunnforhold. Deler av området er egnet til boliger og infrastruktur 
med tilhørende offentlige friluftsarealer og grønndrag. Planen legger til rette for et 
sentrumsnært friluftsliv. Ved å ivareta grønnstrukturen i området, vil de viktigste områdene 
for biologisk mangfold fortsatt bli tatt hensyn til.  
 
Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 
Planområdet består stort sett av skog, men også noe dyrket mark. Et antall gårdstun med 
gårdsbygninger ligger fordelt i området. Området er naturlig delt inn i en høyereliggende 
søndre del og en nordre del. Den søndre delen består av store flatere partier og bratt 
skråning ned mot elva mens den nordre delen er mer oppstykket i mindre flater. Området 
blir i dag i noe grad brukt som turområde. Store deler av området er ravinert med rygger og 
daler. Deler av området har et rikt plante- og dyreliv. 
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Planforslaget 
Forslag til kommunedelplan for Krakstadmarka er utarbeidet av Ringerike kommune i 
samarbeid med COWI og konsulent Bjørn Leifsen. Kommunen er selv forslagsstiller.  
 
Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart i målestokk 1:4000 merket 1.gangs behandling 
- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 20.11.2012 
- Planbeskrivelse datert 20.11.2012 

 
Gjeldende reguleringsplaner 
Planen berører reguleringsplan nr. 0605_341, STØALANDET SØR vedtatt 28.04.2011. 
Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til boligformål, samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur, LNF og friluftsområde for sjø og vassdrag. Tillatt utnyttelsesgrad er 30 
% BYA. Øvrige deler av planområdet er i dag uregulert. 
 
Plantype og avgrensning 
Planen fremmes som en kommunedelplan med planavgrensning som vist på plankartet. 
Ringerike kommune er forslagstiller.  Området er foreslått regulert til byggeområder, 
samferdsel og teknisk infrastruktur, grønnstruktur, landbruks – natur og friluftsområder. Etter 
vedtak av kommunedelplanen vil det kreves regulering før byggesøknad kan behandles. 
 
Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter en rekke private og offentlige eiendommer. I den høyereliggende 
søndre delen eies størstedelen av potensielle byggeområder av en grunneier, mens det på 
den nordlige delen er flere grunneiere, deriblant kommunen. Grunneierne i den nordlige 
delen har organisert seg og valgt representanter som medvirker i planprosessen. 
. 
 
Innkomne innspill til planoppstart 
Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart 
av planarbeidet til berørte parter i brev 05.05.2009 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 
02.05.2009, samt på kommunens nettsider. Forslag til planprogram ble samtidig lagt ut til 
høring og offentlig ettersyn. Det kom inn totalt 11 uttalelser. Uttalelsene relaterer seg i 
første rekke til planprogrammet og er vurdert og i stor grad innarbeidet tidligere i 
forbindelse med fastsettelse av dette.  
 
Planbeskrivelsen ble sendt ut på en forhåndshøring i brev 19.09.2012 til regionale 
myndigheter og internt i kommunen. Det kom inn i alt 9 uttalelser til planen, disse er 
gjengitt og kommentert i eget vedlegg.  
 
Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til framtidig boligområde og 
framtidig offentlig formål. Krakstadmarka er nevnt i kommuneplanbestemmelsene under 
§1. byggeområder, underpunkt Utbyggingsrekkefølge: 
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Krakstadmarka -innenfor byggeområdet i Hønefoss Øst kan utbygging ikke finne sted før det 
er etablert ny atkomst til området. 
 
Området faller inn under konsesjonsgrense for fjernvarme hvor det er påkrevd tilkobling for 
bygg over 1000 m2.  
 
Særlige aktuelle bestemmelser er; § 1.0.2 Utbyggingsrekkefølge, § 1.1 Boligområder, § 1.1.3 
Lekeareal, § 1.0.3 Radon, § 1.0.5 krav om konsekvensutredning, § 1.0.6 Kvikkleire, § 1.0.7 
Flom, § 2 LNF og § 5 Områder langs vassdrag.   
 
Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer.  
 
Store deler av det aktuelle området er i Grønn plakat for Hønefoss angitt som område med 
stor verdi og meget stor verdi. Områdene som er angitt å ha meget stor verdi er 
hovedsakelig ivaretatt i gjenværende regulert grønnstruktur. I henhold til retningslinjer for 
saksbehandling skal det i plansaken inngå en vurdering av tiltakets konsekvenser for 
grønnstrukturen. 
 
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. 
 
Grøntdragene rundt bekkene bør så langt som mulig bevares og eventuelle virkninger av 
inngrep som berører bekker må vurderes nærmere hvis det blir aktuelt å legge bekker i rør. 
Inngrep i ravinene må foretas mest mulig skånsomt mot miljøet og på en slik måte at 
miljøkonsekvensene reduseres.  
 
På reguleringsplannivå må det vurderes fordrøyningsbasseng og åpne løsninger som i dette 
tilfellet vil kunne bidra til å unngå eller begrense negative konsekvenser for vannkvalitet og 
økologi. Det må også gjøres en egen konsekvensutredning i forbindelse med bru som skal 
krysse Storelva.  
 
Det kan i forbindelse med opparbeidelse av intern samlevei være aktuelt å legge vegen slik 
at det vil være mulige å kombinere en undergang mot øst som en kunstig 
spredningskorridor. Denne vil også bidra til å øke tilgjengeligheten for turgåere som vil 
krysse veien øst-vest.  
Flommarksskogen og ravinedalene har et betydelig høyere artsmangfold enn de tilliggende 
områdene, og ved å unngå en nedbygging av disse områdene, vil konsekvensene for det 
biologiske mangfoldet langt færre. Grønnstruktur og LNFR - områder vil ivareta de viktigste 
områdene for biologisk mangfold.   
 
Boligområdene er i hovedsak lokalisert på større skrånende flater der jord – og skogbruk 
historisk sett har vært mest framtredende. Disse områdene anses som bedre egnet for 
utbygging også i forhold til sårbarhet arter som tåler færre inngrep.  
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Det vil fortsatt legges opp til at skogen kan driftes på tilsvarende måte som i dag i de LNFR - 
områdene som ikke berøres av boliger og infrastruktur. Fortsatt drift av skogen vil sørge for 
at området opprettholder en tilstand lik den man finner i dag. 
 
Jordlova 
Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca. 44 dekar. Fra tidligere vedtatt 
utbygging i planprogrammet utgjør det samlede beslaget av dyrka mark ca. 115 dekar, i 
tillegg til skogsarealer.  
 
Omdisponering er i strid med jordlova § 9 og krever dispensasjon fra denne. Det legges opp 
til at dette gjøres gjennom en prosess hvor planavdelingen innhenter uttalelse fra 
landbruksmyndighetene slik at uttalelse følger til offentlig ettersyn. 
 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 

  
Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning/ formannskapet meldte i møte 21.04.2009, 
sak 44/09, oppstart av kommunedelplan for KRAKSTADMARKA, samt vedtok å legge 
planprogram ut til offentlig ettersyn. Planprogram ble fastsatt av formannskapet i møte 
13.04.2012, sak 44/10. 
 
Økonomiske forhold 
  
Det anses at økonomi med stor sannsynlighet vil være utslagsgivende for planens 
realiserbarhet. Dette gjelder spesielt finansiering av infrastruktur og opparbeidelse av 
tomter som krever at det tas særlig hensyn til grunnforhold. 
 
Monserud renseanlegg er nær kapasitetsgrensa for å utløse ytterligere rensekrav - dette 
omfatter sekundær rensing med tanke på nitrogenfjerning. Kostnader for dette er stipulert 
til ca. kr 25mill. Parallelt er det planlagt å utrede mulighet for utvidelse av kapasiteten på 
renseanlegget. Kostnader til dette er ikke tallfestet, men dette forutsettes dekket gjennom 
kommunens gebyrordning. Eventuelt kan det kreves inn anleggsbidrag som forholdsmessig 
belastes ut i fra en helhetlig vurdering opp mot andre prosjekter. 
 
Det er satt av midler til kostnader forbundet med utvidelse av Monserud i planperioden. 
 
En enklere kostnadsberegning basert på tidligere erfaringer innen fra tilsvarende prosjekter 
viser en kostnad pr bolig på ca. kr 160 000 - kr 210 000. I tillegg kommer kostnader til grunn 
og intern opparbeidelse.  
 
Alternative løsninger 
Planprogrammet legger opp til at temaene "boligutbyggingsstrategi" og "strategi for 
tilkomst til byen" skal utredes i forhold til tre mulige strategier. 
Boligutbyggingsstrategi var forutsatt å utredes i forhold til tung, middels og lett utbygging. 



  Sak 148/12 
 

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

Utredningsarbeidet har låst dette i stor grad ved at kostnadene ved etablering av 
infrastruktur blir så store at en lett utbygging vanskelig lar seg gjennomføre. 
Grunnforholdene begrenser på den andre siden mulighetene for særskilt tung bebyggelse 
uten å gjøre nærmere geotekniske undersøkelser.  
 
Utredningene av grunnforholdene og kartleggingen av topografien i området har i tillegg 
vist at store deler av områdene man tidligere antok kunne bebygges ikke er egnet. 
Fylkesmannen har i planarbeidet gitt sterke signaler om at høy utnyttelse er ønskelig. Det vil 
av disse grunnene være vanskelig å se andre realistiske alternativer enn en form for middels 
tung utbygging der områdene som egner seg for bebyggelse utnyttes høyt, samtidig som 
store arealer vil forbli urørt. 
 
Strategi for tilkomst til byen tok utgangspunkt i å utrede tilkomsten til Hønefoss sentrum 
gjennom alternativene god tilkomst, middels tilkomst og ingen tilkomst for bil. Her blir 
situasjonen låst på samme måte. 
 
Topografien gjør etablering av gjennomkjøringsvei utfordrende. Det er sterke 
begrensninger i mulighetene for oppgradering av eksisterende veier på grunn av 
eksisterende bebyggelse og utfordrende grunnforhold. Plassering av bru blir låst av 
topografien og helninga mot elva.  
 
Det vil ikke være fornuftig å tilrettelegge for bygging i de nordre delene av planområdet 
uten kjørebru til sentrum da både kapasiteten og muligheten for utvidelse på eksisterende 
vei til Støalandet er svært begrenset. Det anses heller ikke fornuftig å gi kollektivtrafikk 
prioritet ut i fra vurderinger om konsekvenser for øvrig veinett som da får øket belastning 
av personbiltrafikk. Det vil være nødvendig å etablere både gjennomkjøringsvei og kjørebru 
i tillegg til at flere atkomstveier tas i bruk. Disse vil imidlertid hver for seg ha begrenset 
kapasitet. Alternativet som anses realistisk er en kombinasjon av alternativene god og 
middels tilkomst.  
 
Prinsipielle avklaringer 
Bruken av fremtidig offentlig område mot nord (AOF_F_1) må avklares videre. Dette gjelder 
spesielt forhold knyttet til evt. skole, barnehage, boliger og butikk. Planen legger da til rette 
for at det kan etableres nærbutikk på område kombinert bebyggelse og anleggsformål. Det 
må vurderes trafikkmengder for dette tiltaket.    
 
Kostnadsfordeling: 
Kostnader til felles infrastruktur, refusjon utbyggingsavtaler vil være krevende å fordele. 
Det må vurderes i hvor stor grad kommunen selv skal bidra med finansiering av 
infrastruktur. Dette gjelder bl.a. kostnader til kapasitetsheving og etablering av kommunal 
infrastruktur, dette kan finansieres med avgifter og anleggsbidrag. 
 
Rådmannens vurdering 
Byggeplanene 
Deler av terrenget i planområdet er utfordrende å bygge ut på grunn av store områder med 
sterk helning. Det vil være naturlig å legge om til variert bebyggelse i planområdet for å få 
til en ønsket utvikling av område. Det vil være naturlig å se på mulighetene for bebyggelse 
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som eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus, terrassehus mv. Men det legges opp til høy 
utnyttelse i de områder som lar seg bygge ut. 
 
Estetiske hensyn må ivaretas gjennom variasjon i bebyggelse og størrelse for å bidra til at 
området vil virke mindre dominerende fra Hønefoss sentrum. Det bør og legges føringer for 
materialbruk og farger for å få ned en mulig dominerende effekt fra byen. 
 
Innkomne merknader 
Innkomne oppsummert og kommentert i eget vedlegg. 
 
Lekeplasser 
Lekeplass for småhusområdet er vist i planforslaget. Planen har også bestemmelser som 
sikrer opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 
Det er avsatt korridorer som tar sikte på å sikre muligheten for bilfri ferdsel for myke 
trafikanter. Det er også avsatt tilstrekkelige arealer for lek med fornuftig plassering i forhold 
til områder til utbyggingsformål. Det vil være viktig å gi føringer for oppfølging av videre 
planarbeid med tanke på å sikre mindre lekearealer og gode forbindelsesmuligheter for 
barn innad i de ulike utbyggingsområdene og sikre forbindelser mellom dem.  
 
Dette kan gjøre det hensiktsmessig å benytte seg av områdeplaner som i større grad 
fastsetter ferdselsveier og lekeplasser på tvers av eksisterende eiendomsgrenser for å sikre 
helhetlige og sammenhengende løsninger. Ulike delområder kan da senere detaljreguleres 
med sikte på konkret utbygging. Det skal opparbeides lekeplasser i planområdet etter 
kommunens retningslinjer. Det vil bli satt krav til nærlekeplass, områdelekeplass og 
strøkslekeplass iht. godkjente utomhusplaner for planområdet. Dersom boligene 
ferdigstilles vinters tid, skal utearealene ferdigstilles senest nærmeste 1. mai etter at 
midlertidig brukstillatelse er gitt. 
 
Infrastruktur 
Det legges opp til at atkomstveier, gjennomkjøringsvei og bruforbindelse mot Hønefoss 
sentrum overdras til offentlig eie. Det vil være naturlig å ta standpunkt til 
parkeringsdekningen. Både hvor vidt kommunal forskrift skal gjelde og hvordan området 
skal klassifiseres. 
 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 
innunder tilknytningsplikten.  
 
Tilknytningsplikt omfatter: 

• Nye bygninger over 1000 m2 BRA, eller flere nye bygninger med samlet utbygging 
over 1000 m2. 

• Eksisterende bygninger over 1000 m2 BRA hvor det skal foretas en hovedombygging. 
 
Naturmangfold og grøntstruktur 
Grøntdragene rundt bekkene bør så langt som mulig bevares og eventuelle virkninger av 
inngrep som berører bekker må vurderes nærmere hvis det blir aktuelt å legge bekker i rør. 
Inngrep i ravinene må foretas mest mulig skånsomt mot miljøet og på en slik måte at 
miljøkonsekvensene reduseres.  
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På reguleringsplannivå må det vurderes fordrøyningsbasseng og åpne løsninger som i dette 
tilfellet vil kunne bidra til å unngå eller begrense negative konsekvenser for vannkvalitet og 
økologi. Det må også gjøres en egen konsekvensutredning i forbindelse med bru som skal 
krysse Storelva.  
 
Det kan i forbindelse med opparbeidelse av intern samlevei være aktuelt å legge vegen slik 
at det vil være mulige å kombinere en undergang mot øst som en kunstig 
spredningskorridor. Denne vil også bidra til å øke tilgjengeligheten for turgåere som vil 
krysse veien øst-vest.  
Flommarksskogen og ravinedalene har et betydelig høyere artsmangfold enn de tilliggende 
områdene, og ved å unngå en nedbygging av disse områdene, vil konsekvensene for det 
biologiske mangfoldet langt færre. Grønnstruktur og LNFR - områder vil ivareta de viktigste 
områdene for biologisk mangfold. 
 
Boligområdene er i hovedsak lokalisert på større skrånende flater der jord – og skogbruk 
historisk sett har vært mest framtredende. Disse områdene anses som bedre egnet for 
utbygging også i forhold til sårbarhet arter som tåler færre inngrep.  
 
Det vil fortsatt legges opp til at skogen kan driftes på tilsvarende måte som i dag i de LNFR - 
områdene som ikke berøres av boliger og infrastruktur. Fortsatt drift av skogen vil sørge for 
at området opprettholder en tilstand lik den man finner i dag. 
 
Konsekvensutredning og ROS – analyse 
I forhold til en helhetlig arealvurdering vil en utbygging av området gi positive ringvirkninger 
for Ringerike. Området vil gi Hønefoss større attraktivitet for tilflytting med gode 
sentrumsnære boligområder. Planen vil kunne gi middels negative konsekvenser for 
biologisk mangfold, og negative konsekvenser for landbruk. Grunnforholdene i området er 
uoversiktlig og det vil bli nødvendig med grundigere vurderinger av forholdene på 
reguleringsplannivå. Tiltakene knyttet til trafikksikkerhet, vei og bru viser at det vil bli 
nødvendig med flere tiltak på vei for å hindre ulykker og økt belastning på veinettet.  
Avløpsanlegg må gjennom betydelig oppgraderinger.    
 
Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og 
vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført.  
 
Samlet vurdering: 
Rådmannen er positiv til utvikling av Krakstadmarka, og er i tråd om kummunens mål om 
fortetting i sentrumsnære områder som vil kunne gi arbeidsplasser og sentrumsnære 
boliger. Utvikling av Krakstadmarka vil bidra til gode møteplasser for både voksne og barn. 
Planene kan videre forventes å gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 
utviklingsvekst i er område som er svært sentrumsnært og ligger innen kort avstand fra 
store arbeidsplasser i Hønefoss med Eikli og Hvervenmoen som de nærmeste. 
 
Kommunen står overfor flere utfordringer i dette området særlig med tanke på 
opparbeidelse av infrastruktur og finansiering av dette.  
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Det foreligger interessemotsetning mellom hensyn til fortetting av et sentrumsnært 
område og ønsket om å ta vare på god matjord.  
 
En helhetlig vurdering av ulike hensyn og interesser er lagt til grunn for forslaget til vedtak i 
saken. Som belyst i ROS-analysen og planbeskrivelsen er konsekvensen av planforslaget at 
en utbygging i Krakstadmarka totalt sett vil være positiv for byutviklingen i Hønefoss, men 
at det er betydelig utfordringer mht. infrastruktur og samfunnssikkerhet.  
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at kommunedelplanen for 
”KRAKSTADMARKA” fremmes og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Saksdokumenter 
Trykte vedlegg: 
1.  Forslag til plankart, datert 20.11.2012, 1:4000 - nedkopiert. 
2.  Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 20.11.2012 
3.  Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 20.11.2012 
4.  Oppsummering av innkomne merknader ved forhåndshøring, med rådmannens 

kommentarer, datert 20.11.2012  
5.  Rapport NGI Stabilitetsvurderinger, datert 28.02.2012 
6.  Rapport Støy COWI, datert 14.11.2012 
7.  Konsekvensutredning veg og trafikk COWI, datert 12.11.2012 
8.  Utredning vann og avløp COWI, datert 12.11.2012  
 
Utrykte vedlegg: 
9.  Kartlegging naturtyper Krakstadmarka, Bye 2000.  
10. Kartlegging av trafikk ÅDT, Leifsen 13.09.2012 
11. Notat kostnader boliger Leifsen, datert 18.09.2012  
12. Planprogrammet, datert 21.04.2009 
13. Utredning COWI, Vurdering av arealenes bebyggbarhet og utbyggingsøkonomi, datert 

03.02.2010 
14. Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00 
15. Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.95 
16. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med 

tilhørende bestemmelser. 
17. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10. 
 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler på telefon 32 11 74 72 
 
 
 Ringerike kommune, 25.10.2012 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler: Lars Lindstøl 
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REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGLIA BOLIGOMRÅDE 1. 
GANGSBEHANDLING  
 
Arkivsaksnr.: 11/330  Arkiv: REG 356  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
149/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 03.12.2012 
/ Formannskapet 04.12.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
 

1. Forslag til detaljregulering for ”Tanberglia boligområde” med planavgrensning som 
vist på kartutsnitt vedlegg 1, datert 12.11.2012, sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

2. Planbeskrivelse for kommunedelplan Krakstadmarka datert 20.11.2012 skal legges til 
grunn for planarbeidet. 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 
og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og endringer. 

 
Sammendrag 
Intensjonen med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av boliger i den 
søndre delen av Krakstadmarka. Planarbeidet er startet opp og legges nå på 
høring og offentlig ettersyn parallelt med kommunedelplanen  for 
Krakstadmarka. Planen legger til rette for en utbygging av rundt 100-130 
boenheter og vil bidra til økt befolkning i et område som er sentrumsnært.  

 
Innledning / bakgrunn 
 
Området Krakstadmarka ble i 1999 avsatt til fremtidig boligområde i kommuneplanens 
arealdel. Representanten for deler av det sørlige planområdet, Krakstadmarka AS, tok så 
initiativ til å lage kommunedelplan for området, og på grunn av kommunens økonomiske 
situasjon har de forpliktet seg til å gjennomføre utredninger der bidrag fra eksterne 
konsulenter har vært nødvendig. Plan- og utredningsprogrammet ble vedtatt våren 2010.  
På bakgrunn av utredning av veialternativer viste det seg at de ulike områdene vil måtte 
benytte ulike atkomster for å spre trafikken og fordele denne ut på eksisterende 
hovedveinett.  
Utredningene klarla også flere utfordringer i den nordlige delen av planområdet som behov 
for bro, ønske om endring av planavgrensningen for å øke byggbart areal, uavklarte 
spørsmål vedrørende bruk av offentlig område samt at det ikke foreligger avtale mellom 
grunneierne for fordeling av kostnader ved etablering av kostnadskrevende infrastruktur. 
Krakstadmarka AS har tidligere gjort forsøk på å få i stand en slik avtale med øvrige 
grunneiere uten å lykkes.  
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På grunn av usikkerheten om fremdrift ble det fremmet forslag om å dele 
kommunedelplanen i en sørlig og en nordlig del. Dette ble etter forslag fra rådmannen 
endret til oppstart av detaljreguleringsplan for deler av området Krakstadmarka AS 
representerer.  
 
Beskrivelse av saken 

Planområdet 
Det aktuelle planområdet omfatter det området som er vist på kartutsnittet (vedl. 2). 
Planområdet grenser til reguleringsplan nr. 217 SLHK Dalsbråten (Høgskolen.) Planområdet 
omfatter også Arnegårdsveien mot rundkjøringa ved fylkesveien og berører derved 
følgende planer: 
Reg.pl. 17 Lia ved Arnegård, attestert 18.09.1953 
Reg.pl. 107 Ringerike Sykehus, vedtatt 28.10.1976 
Reg.pl. 283-01 Sykehusområdet, vedtatt (med endring) 11.11.2008 
Reg.pl. 107 – 02 Endret reguleringsplan for del av Ringerike Sykehus, vedtatt (med endring) 
14.05.2001 
Reg.pl. 183 Konglefaret m.m. vedtatt 24.09.1987 

Eiendomsforhold 
Utbyggingsområdene er eiet av Regina Mohn Klouman. Arealer til eventuell nødvendig 
utvidelse av atkomstvei vil, avhengig av omfang, omfatte annen privat eiet grunn samt 
offentlig grunn. Alle naboer til Arnegårdsveien anses som berørt av planforslaget da de 
påvirkes ved endring i trafikk langs veien. 

Medvirkning 
Berørte parter skal sikres medvirkning i planprosessen. Planen vil kunne ha konsekvenser 
for tilgjengelighet til bakenforliggende områder og deres tilgjengelighet gjennom 
planområdet. Som første trinn i utviklingen av en ny bydel kan saken også tenkes å berøre 
andre som man ikke nå kjenner til.  Kjente parter er naboer til planområdet, 
naboer/oppsittere til atkomstvei, representanter for Kommunedelplan    . 
Tiltakshaver har foreslått følgende tiltak for å sikre medvirkning i planarbeidet utover 
lovpålagt mulighet for påvirkning gjennom høringer.  
Orientering av styringsgruppa for kommunedelplan for Krakstadmarka.  
Møter med naboer og andre sterkt berørte parter. 
Informasjon gjennom internett ved at informasjon gjøres tilgjengelig via kommunens 
informasjonsside for Krakstadmarka.  

Intensjon 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for variert boligbebyggelse i området. 
Terrenget er slik at det er mulig å legge til rette for bygging av terrasseboliger, eneboliger i 
kjede, rekkehus, tomannsboliger mv. Totalarealet i Krakstadmarka er stort, men byggbart 
areal er begrenset. Det virker derfor fornuftig med høy utnyttelse. Det antas at 
planområdet vil gi mulighet for bygging av mellom 100-130 boenheter. Dersom det viser 
seg økonomisk og teknisk forsvarlig kan deler av området bli planert for å øke byggbare 
områder. 
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I kommuneplanen er det beregnet at Krakstadmarka skal kunne tillate utvikling av ca. 700 
boenheter for å imøtekomme behovet for sentrumsnære boliger. Detaljreguleringsplan 
Tanberglia vil kunne bidra til at det blir mulig å realisere deler av dette potensialet. 
 

Gjeldende planer 
Området er ikke tidligere regulert. 
 
Gjeldende overordnet plan er kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007. 
Området er avsatt til fremtidig boligområde. 
 
I ”Grønn plakat for Hønefoss” er området angitt som område med stor verdi hvorav deler 
av området angitt med meget stor verdi. I henhold til retningslinjene for saksbehandling, 
knyttet til slike områder, kreves det særskilt dokumentasjon av områdets kvaliteter for 
natur-, frilufts- og landskapsverdier, og tiltakets konsekvenser for disse verdiene.  
Områdene med meget stor verdi er lokalisert til et belte langs Storelva. 
 
Planområdet omfattes ikke av Kommunedelplan for gående og syklende. I henhold til 
kommunens intensjoner for å sikre gående og syklende må det i planarbeidet sikres at disse 
gruppene sikres hensiktsmessige forbindelser til viktige områder. 
Planbestemmelsene til kommunedelplanen krever at det etableres ny adkomst til området 
før byggeområdet i Hønefoss Øst kan bygges ut. Vei og trafikkanalyser som har vært utført 
har konkludert med at det ikke er hensiktsmessig å etablere en adkomst til Hønefoss øst 
men det vil være behov for flere adkomstveier. Rådmannen anser at forholdet er ivaretatt 
gjennom at eksisterende vei utbedres for å håndtere trafikkøkningen planlagt bebyggelse i 
denne planen kan tilføre. Myke trafikanters sikkerhet må ivaretas. 

Påtenkte reguleringsformål 
Reguleringen tar sikte på å etablere boligområder i tråd med kommuneplan.  
Dette vil øke tilgangen på boliger i området øst for byen, og kan være et verdifullt tilbud for 
byen for å unngå at personer med høy kompetanse og arbeid mot Oslo flytter ut av 
kommunen. Boligområdet har sentral plassering i forhold til Hønefoss by og med tanke på 
fremtidig utvikling av områdene på Hvervenmoen. 
For Ringerike vil etablering av boliger i dette området kunne bidra til målsettingen om å 
kunne tilby sentrumsnære boliger. 
Etablering av boliger vil medføre en privatisering av området som i dag er fritt tilgjengelig 
som turterreng. Natur og turområder nær sentrum har stor verdi for Hønefoss som by. Det 
er derfor svært viktig at dette temaet vektlegges og at natur/friluftsinteresser kartlegges 
slik at planen kan ta hensyn til og tilrettelegge for slik aktivitet. 
 
Konsekvensutredning 
Tiltaket vil få konsekvenser på en rekke områder. Planområdet inngår i avgrensningen for 
oppstartsmeldt kommunedelplan for Krakstadmarka. Med noen mindre tilpasninger vil 
opprinnelig planprogram for Krakstadmarka (vedtatt 22.04.2010) være egnet som grunnlag 
for valg av områder der nærmere utredning er nødvendig for detaljreguleringen. Utførlig 
redegjørelse for endringer i henhold til opprinnelig planprogram følger som eget vedlegg 
(5). 
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Følgende områder må vies spesiell oppmerksomhet i den videre planleggingen: 
 

• Friluftsliv og grønnstruktur 
• Universell utforming 
• Radon 
• Befolkning og offentlige tjenester 
• Vei og trafikk 
• Vann og avløp 
• Dyre og planteliv 
• Vann og vassdrag/ flomfare, overvann 
• Klima, luft og støy 
• Landskap 
• Risiko og sårbarhet. (inkludert vurdering av grunnforhold) 
• Overordnede mål og retningslinjer 
• Konsekvenser for barn og unges interesser 
• Sammenheng til kommunedelplan Krakstadmarka 
• Medvirkning 
• Handelsbyen Hønefoss 
• Endring av formål 

 
 

Forhold til planer under arbeid 
 
Kommunedelplan Krakstadmarka 
Planområdet er innenfor avgrensningen av kommunedelplan for Krakstadmarka (oppstart 
vedtatt 21.04.2009). Planarbeidet skal ta utgangspunkt i planprogrammet som ble 
utarbeidet og vedtatt brukt for kommunedelplanen. Det er viktig at det samarbeides godt 
med representanter for resterende områder av Krakstadmarka for å sikre at de velges 
løsninger som ikke senere vil hindre utvikling av bakenforliggende områder. Mulighetene 
for å danne gode forbindelser mot resterende områder må utredes nærmere. 
Det er nærliggende å anta at oppstart av regulering av et mindre område kan ha positive 
følger for planleggingen i de resterende områdene ved at mangler og ukjente problemer 
synliggjøres slik at de kan unngås i resterende områder. At det startes opp regulering kan 
også gi et viktig signal om at det skjer noe i området, noe som kan øke interessen til andre 
interessenter som ønsker å utvikle eller etablere seg i området. 
 

Pendlerparkering Hvervenkastet 
Reguleringsplan for pendlerparkering på Hvervenkastet ble vedtatt i Hovedkomiteen for 
Miljø og Areal 15.11.2012. Planarbeidet vil påvirke trafikksituasjonen her, men det antas at 
det sammen med planer for parkering vil arbeides for bedre sikring av myke trafikanter. Økt 
parkeringskapasitet er sammen med parkeringsregulering i sentrumsområdene ventet å gi 
mer etterspørsel etter og bedre tilbud av kollektivtrafikk fra området rundt 
pendlerparkeringa. Planområdet ligger gunstig til i forhold til dette. 
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Skoleutredningen 
I saken om etablering av ny skolestruktur med sammenslåing og nyetablering av skoler er 
plasseringen av en fremtidig storskole ikke fastsatt. Området avsatt til fremtidig offentlig 
område i Krakstadmarka kan være et alternativ. Dette berører ikke planområdet direkte, 
men kan innvirke på infrastruktur til området samt tilbud om skoleplass. Planområdet vil 
kunne sogne til Eikli skole og Kirkeskolen.  
 
E16 
Det foregår et planarbeid rundt ombygging av E16 mot Oslo. Konsekvensene av dette for 
planen er vanskelig å anslå. Det er nærliggende å tro at det vil bli en omlegging av veien 
eller en utbedring av Hønenkrysset som følge av planen. Dette vil kunne medføre mulighet 
for endrede atkomstforhold. 
 
Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 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 Hønefoss, 
men planforslaget legger opp til gang og sykkelveier langs og i 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. 
Langs Storelva er det avmerket et belte i Grønn plakat som angis å ha svært stor verdi, men 
dette er utenfor reguleringsplanområdet. 
 
Innkomne innspill til planoppstart 
Det har kommet inn 12 innspill til planoppstart for Tanberglia.  
Innkomne innspill er kommentert og lagt ved som vedlegg i sin helhet. 
 
1. Norderhov Arbeiderlag. Brev av 28.2.12 
Tanbergmoveien mot FV 241 må opparbeides til adkomstveg for feltet, fordi adkomst fra 
rundkjøringen på Hvervenkastet er uheldig for naboene langs vegen, og det vil bli 
nødvendig med gangveg. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Adkomstveg og rundkjøringen ved Hvervenkastet har meget god kapasitet i forhold til 
planlagt utbygging. I planen er det lagt opp til fortau helt frem til utbyggingsområdet. Siden 
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Hønenkrysset i dag er sterkt overbelastet og det ikke foreligger planer om utbedring, er det 
uaktuelt å føre mer trafikk dit. 
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert fra forslagstiller.  
 
2. Finn Hansen, nabo, eier gnr 38 bnr 96. Brev av 28.02.11 
Er opptatt av at adkomstvegen til området må opprustes, altså 
Arnegårdsvegen/Tanbergmoveien. Peker på at den øvre delen av Tanbergmoveien må 
asfalteres, og at det må anlegges gang/sykkelveg. Mener at adkomstvegen bør være ferdig 
før utbyggingen starter.  
  
Forslagstillers kommentar: 
Detaljreguleringsplanen går helt ned til rundkjøringen på Hvervenkastet, og viser utbedring 
av vegen samt gang/sykkelveg på hele strekningen. I anleggsperioden er det ønskelig at 
fortauet langs øvre deler av Arnegårdsvegen/Tanbergmoveien har blitt bygget helt opp til 
utbyggingsområdet. I de mest trafikkerte delene av Arnegårdsvegen er det fortau, og 
vegbredden er tilfredsstillende.  
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert fra forslagstiller. 
 
3. Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 10.3.2011. 
Ber om at forhold knyttet til klima, energi, støy, barn og unges interesser, bekkedrag, 
naturmangfold, landskap, friluftsliv og universell utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd 
med nasjonale føringer. Forholdene må belyses gjennom konsekvensutredningen. 
Detaljreguleringsplanen må sees i sammenheng med kommunedelplanen for å få en 
helhetlig utvikling. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Disse forholdene er det gjort rede for i konsekvensutredningene i detaljreguleringsplanen. 
Konsekvensutredningene for denne planen er også en del av konsekvensutredningene for 
kommunedelplanen Krakstadmarka. 
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert fra forslagstiller. 
 
4. Kristin Thordardottir og Øyvind Kjelsvik, naboer, eier gnr 37 bnr 109. Brev av 17.3.2011 
 
Påpeker at vegen må utbedres og få gangveg helt frem. Foretrekker adkomst fra Fv 241 
Lisletta.  
 
Forslagstillers kommentar: 
Se tidligere kommentarer ang. adkomst. 
 
Rådmannens kommentar: 
Se tidligere kommentarer angående adkomst som forslagstiller har kommentert. 



  Sak 149/12 
 

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

 
5. Finn Hansen, nabo, eier gnr 38 bnr 96. Nytt brev av 18.3.2011 
Tekniske utfordringer mht. utvidelse av Arnegårdsvegen/Tanbergmoveien i forhold til 
fjernvarme, styringskabler, telefonkabler, strømkabler samt 2 høyspentmaster. Siden det 
må tas betydelige deler av hver enkelt tomt vil eierne av disse oppleve betydelige tap. 
Anbefaler adkomst via Trygstad eller fra FV 241 Lisletta. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Utbedring av vegen vil skje i samarbeid med de etater som har tekniske installasjoner i 
tilknytning til den. Høyspentmastene blir ikke berørt. Det er ikke riktig at det må tas 
betydelige deler av hver enkelt tomt. Dersom det er nødvendig å gå inn på private tomter 
vil grunneier få erstatning for dette etter gjeldende regelverk. Se tidligere svar ang. 
adkomst. 
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert fra forslagstiller. 
 
6. Stina Gregersen og Terje Valholm, nabo. Brev av 22.3.2011 
Adkomstvegen er for smal i dag, og det oppstår ofte farlige situasjoner når biler møtes, 
særlig om vinteren. Dette blir verre ved økt trafikk. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Viser til tidligere kommentarer knyttet til adkomst. 
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert fra forslagstiller. 
 
7. Marit Tingleff og Per Inge Bjørlo, naboer. Mail av 22.3.2011 
Det planlagte boligområdet har vært et naturlig turområde i alle år, og porten til større 
områder som Tanbergmoen, Norderhov og videre opp i marka. Det er viktig for beboerne i 
Arnegårdsvegen at det sikres gode ferdselsårer, tilnærmelsesvis som i dag. Det bør ikke 
reguleres for små tomter. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Planen vil føre til endringer av en del av turstiene, men det er lagt opp til turdrag og turstier 
gjennom planområdet i alle retninger. Det blir lagt opp til høy utnyttelse av 
utbyggingsområdet, særlig fordi mye areal i hele planområdet ikke lar seg gjøre å bygge ut. 
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert fra forslagstiller. 
 
8. Kommuneoverlegen. Brev av 22.3.2011 
Må ta forhåndsregler om skredfare og stabilitet i grunnen. Grøntområder må fortsatt bestå 
nære byen. Bru over Storelva vil kunne øke andelen som går til byen. Det må settes krav til 
universell utforming av anlegg og uteområder. Lokalisering av f.eks barnehager må oppfylle 
forskriften til miljørettet helsevern. 
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Forslagstillers kommentar: 
Alle disse forhold er ivaretatt i planen. 
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert fra forslagstiller. 
 
9. Buskerud Kollektivtrafikk AS. Brev av 23.3.2011 
Helhetlig løsning bør prioriteres ved planlegging av kollektivtilbud og fremkommelighet for 
buss. Områdets skoletilhørighet er også viktig mht eventuell transport av elever. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Nærmeste kollektivtilbud i dag er ved FV 35/E 16 på Hvervenkastet. Inntil det skjer en større 
utbygging i Krakstadmarka, hvor det også blir gjennomkjøring, er det urealistisk å forvente 
buss inn til dette området alene. Kommunen har kapasitet til å ta i mot elever fra 
utbyggingsområdet, på Kirkeskolen og Eikli. Det er en ny skole i Hønefoss syd under 
planlegging, og det er naturlig at elever fra Tanberglia vil sokne til den. 
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert fra forslagstiller. 
 
10. Kjell Baug, Øystein Frøyshov og Per Strande, grunneiere i kommunedelplanområdet. 
Brev av 23.3.2011. 
Mener at overordnet vegstruktur/infrastruktur nord – syd, offentlige områder til 
skole/barnehage, og bruløsning fra Ringeriksgata over Storelva må være på plass før det 
lages detaljreguleringsplan for Tanberglia. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Baug og Frøyshov er medlemmer i styringsgruppa for kommunedelplanen i Krakstadmarka. 
Deres merknader blir løst i forbindelse med kommunedelplanarbeidet. 
 
Rådmannens kommentar:Kommunedelplanen for Krakstadmarka vil besvare merknader fra 
grunneiere i kommunedelplanområdet. For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert. 
 
11. Norges vassdrags- og energidirektorat. Brev av 25.3.2011. 
NVE ber om at alle store og små vassdrag i planområdet identifiseres og merkes av på 
plankartet. Eventuelle inngrep og tiltak i kantsoner og i selve vannstrengen må beskrives 
nærmere. Planlegging og utbygging må ta hensyn til muligheter for flom, erosjon og skred. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Det er gode muligheter til å føre overvann til nærliggende bekker som renner ut i Storelva. 
Det er utfordrende med bratte skrenter og ravinedaler, og det er av NGI frarådet å gjøre 
dette. Overvann må dermed føres helt ned til bunnen av ravinedalene/bekkene. Det må 
legges stor vekt på god lokal overvannshåndtering. 
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert fra forslagstiller. 
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12. Eldrerådet. Behandling 28.2.2011. Sak 20/11. 
Saken har ingen relevans for eldres kår på dette trinn i prosessen. 
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert fra forslagstiller. 
 
Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Eventuelle 
kapasitetsøkninger på VA og EL må avklares i høringsrunden.  
 
Prinsipielle avklaringer 
Eventuelle prinsipielle avklaringer avklares i kommunedelplanen for Krakstadmarka.  
 
Rådmannens vurdering 

Bruk og vern av ressurser 
Krakstadmarka har ligget inne som et potensielt område for utvikling av sentrumsnære 
boliger. Rundt Hønefoss er det store områder med dyrket mark som er viktige å bevare av 
hensyn til kulturlandskapet og i henhold til sentrale retningslinjer. Krakstadmarka er det 
siste store ubebygde området nær Hønefoss som ikke beslaglegger jordbruksareal i stor 
skala.  
Kommuneplanen angir et potensial for etablering av ca 700 boliger. Som følge av utredning 
om byggbarhet har det blitt klart at terrenget begrenser utbyggingsområdene slik at det vil 
være hensiktsmessig med en relativt høy utnyttelse i gjenværende utbyggingsområder. Tett 
bebyggelse vil være gunstig for å danne grunnlag for ulike tilbud og bidrar til mindre utslipp 
av klimagasser ved at flere kan benytte andre fremkomstmidler enn bil. Tett bebyggelse gir 
også mindre behov for beslag av areal som i dag nyttes til andre formål. 
 

Utbygging 
Deler av terrenget i planområdet er utfordrende å bebygge på grunn av store områder med 
sterk helning. Sammen med de flatere delene av området gir dette et naturlig grunnlag for 
variert bebyggelse der skråninger i noen grad kan bebygges med terrassert bebyggelse 
mens de flatere områdene kan bebygges med eneboliger i kjede, rekkehus, tomannsboliger 
mv. 
Med tett bebyggelse er det en utfordring å skape tilstrekkelige og gode utearealer. Som 
nevnt er det store arealer som ikke lar seg bebygge og det bør tilrettelegges for at disse i 
størst mulig grad blir egnet til aktivitet. 
 

Estetiske hensyn 
Området som reguleres ligger høyt og synlig fra byen. Dette gjør at estetiske hensyn må 
vektlegges spesielt. En oppbrytning av bebyggelsen gjennom variasjon i bygningstype og 
størrelse vil bidra til at det utbygde området vil virke mindre dominerende. Planleggingen 
må vektlegge visualisering av tiltaket slik at man får grunnlag for å vurdere estetiske 
konsekvenser av reguleringsplanen. 
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Bomiljø / barns oppvekstsvilkår 
Tette bomiljø gir korte avstander og mulighet for barn til å ha sosial kontakt utenom 
organisert aktivitet. Etablering av gode og trygge gangforbindelser gjør at barn i større grad 
selv kan bestemme sosial deltakelse. Planområdet er ikke bundet av eksisterende anlegg i 
særlig grad og forholdene ligger godt til rette for å lage gode løsninger. 
I områdene rundt boligområdene vil det være betydelige grønne områder som kan egne seg 
for lek. Samtidig kan det være en utfordring å få til tilstrekkelige lekearealer der disse 
opptar bebyggelig grunn. 
Gode arealer for lek og samvær ute skal vektlegges. 
Området ligger nært idrettsanlegg og friluftsområdet Schjongslunden i luftlinje. Det er i dag 
ingen god forbindelse mellom områdene og en etablering av dette vil bidra svært mye for 
tilgangen til idrettsanleggene. Det skal opparbeides lekeplasser i planområdet etter 
kommunens retningslinjer. Det vil bli satt krav til nærlekeplass, områdelekeplass og 
strøkslekeplass for planområdet. Før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest skal 
utearealene være opparbeidet iht. godkjent utomhusplan. Dersom boligene ferdigstilles 
vinters tid, skal utearealene ferdigstilles senest nærmeste 1. mai etter at midlertidig 
brukstillatelse er gitt. 
 

Medvirkning 
Tiltakshavers forslag til medvirkning synes hensiktsmessig. Å benytte kommunens 
hjemmesider vil gjøre informasjonen lett tilgjengelig og kan også være en fordel med tanke 
på å avklare spørsmål rundt hvilke områder som inngår i de ulike planene og 
sammenhengen mellom dem.  
 

Infrastruktur 
Det må i stor grad etableres ny infrastruktur i området. Cowi har laget en rapport som tar 
for seg etablering av infrastruktur i hele området for kommunedelplan Krakstadmarka. 
Denne konkluderte med at trafikken bør ledes i ulike retninger av hensyn til kapasiteten på 
omkringliggende veinett. For området Tanberglia I ble Tanbergmoveien/ Arnegårdsveien 
utpekt som mest hensiktsmessig. Eksisterende vei må utbedres for å takle den økte 
trafikken og sikre hensynet til myke trafikanter. Rapporten kom videre med forslag til 
føringer for vann og avløp. Kapasiteten på eksisterende nett må vurderes og eventuelt 
utvides med bakgrunn i økt behov som følge av utbyggingen. Det kan ikke gis 
igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at brannvannforsyningen 
tilfredsstiller brannvesenets krav. 
 
Grønnstruktur 
Planområdet vil være omgitt av grønne områder. Grøntområdene er til dels bratte og 
tilgjengeligheten til disse samt turstier må kartlegges for å sikre muligheten for bruk av 
gjenværende areal til friluftsformål. Langs Storelva er det avmerket et belte i Grønn plakat 
som angis å ha svært stor verdi. Området er kartlagt av biolog som har konkludert med at 
dette er et viktig område for dyrelivet i og langs elva. Inngrep i denne sonen må derfor 
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vurderes spesielt slik at inngrepene ikke medfører vesentlig ulempe for natur og biologisk 
mangfold. Men dette området blir ikke berørt av denne reguleringsplanen. 
 

Universell utforming 
Planen skal utarbeides i henhold til retningslinjer om universell utforming. Terrenget i 
planområdet er av en slik art at det vil være utfordrende å lage gode løsninger i tråd med 
prinsippene for universell utforming over alt. Det må derfor noen steder legges til rette for 
alternativer der full tilgjengelighet ikke er mulig å oppnå. 
 

Samlet vurdering 
Rådmannen anbefaler at reguleringsplanen legges på høring og offentlig ettersyn. 
Det er viktig for Ringerike å kunne tilby attraktive boligområder sentralt. Området som 
søkes regulert ligger også sentralt i forhold til en fremtidig utvikling av Hvervenmoen og er 
gunstig plassert med tanke på pendling til Osloområdet.  
Arbeidet rundt kommunedelplan for Krakstadmarka har synliggjort problemstillinger som 
gjør det vanskelig å angi et sikkert anslag for fremdrift i planarbeidet. Det er uheldig for 
kommunen å ikke vite når det kan tilbys boliger i området avsatt til formålet, og det kan 
også virke negativt for viljen til å satse i kommunen dersom utviklere opplever at planer 
stopper opp uten selv å kunne påvirke prosessen. 
Muligheten for trasevalg for sammenknytning av de ulike delene av Krakstadmarka er 
begrenset til en trase. Adkomster og teknisk infrastruktur bør av kapasitetsmessige årsaker 
komme inn til området fra flere kanter. Terrenget bidrar også til at Krakstadmarka vil bestå 
av flere atskilte boligområder med grønnstruktur som skille. Det bør tilrettelegges for 
opparbeiding av stier og gang/sykkelvei for å knytte disse sammen. Oppdelingen av 
byggeområder fremgår av vedlagte rapport og kart (vedl.8-9). 
Rådmannen anser det vil være fullt mulig å sikre de hensynene som er nødvendige for å 
skape gode forbindelser mellom de ulike områdene.  
Tiltakshaver skal utrede konsekvenser av planen for øvrige deler av kommunedelplanen for 
å sikre at ikke reguleringsplanen skal hindre fremtidig utvikling av bakenforliggende 
områder. Regulering av omsøkt område kan dermed bidra til å bringe problemstillinger 
frem i lyset. Dette kan være et viktig bidrag til planleggingen av øvrige områder i Hønefoss 
Øst og bidra til en bedre kommunedelplan. 
  
Saksdokumenter 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
1.  Oversiktskart med avgrensning, datert 12.11.12 
2.  Konsekvensutredning av veg og trafikk.  
3.  Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 12.11.12 
4.  Reguleringsbestemmelser Detaljplan for Tanberglia, datert 06.11.12 
 
Utrykte vedlegg: 
5.  Planbeskrivelse Kommunedelplan for Krakstadmarka pr 20.11.12 
6.  Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00  
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7.  Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.95 
8.  Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med 

tilhørende bestemmelser. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 12.11.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Lars Magnus Walløe 
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215 KIRKEMYRA FRIOMRÅDE - ENDRING AV 
REGULERINGSPLAN  
 
Arkivsaksnr.: 12/4720  Arkiv: REG 215  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
150/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 03.12.2012 
/ Formannskapet  
 
Forslag til vedtak: 
 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av endring av 0605_215 detaljregulering for Kirkemyra 
friområde. 

 
2. Det tas sikte på å endre deler av gjeldende plan fra formål "Friområde - rekreasjon" 

til "Boligbebyggelse". Ny planid. blir 0605_215 – 01.  
 

3. Det tas sikte på å selge arealet som boligtomt.  
 
Sammendrag 
Kirkemyra friområde ligger på Hallingby, vest for E16 og strekker seg fram til elva. Eier av 
eiendommen gnr/bnr 274/85 og 184 søkte i brev av 10.05.11 om å kjøpe deler av 
friområdet, gnr/bnr 274/105. Arealet som ønskes kjøpt ligger ved Gamle Ådalsvei, mellom 
gnr/bnr 274/184 og atkomstvegen til friområdet. Tomta er vist på situasjonskart i vedlegg 1. 
Kommunen ønsker ikke å selge tomta som friområde og vil derfor endre formål i 
reguleringsplanen fra friområde – rekreasjon til boligbebyggelse. 
 
Innledning 
Grunneier på gbnr 274/85 og 274/184 har søkt om å få kjøpe gbnr 274/105, som ligger 
mellom 274/184 og Gamle Ådalsvei. Søker ønsker å kjøpe arealet for å kunne rydde opp og 
planere slik at området blir pent, da han mener at det i dag brukes som fyllplass for diverse 
søppel. Tomta har i dag formål friområde – rekreasjon i reguleringsplan 0605_215. 
Rådmannen anbefaler ikke å selge tomta med dagens formål, og anbefaler i stedet å endre 
reguleringsplanen så tomta blir regulert til boligformål før ev salg.  
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) behandla i møte 20.09.04 sak 0134/04 
en sak vedrørende behandling av søknader fra private om kjøp av kommunale friareal, og 
det ble blant annet uttalt at hver sak skulle ha en individuell behandling. Videre ble det 
vedtatt at det generelt skal være en restriktiv vurdering av eventuelle salg av friareal. På 
grunnlag av dette kreves det politisk behandling av salg av omtalte areal.  
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Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 
Arealet nyttes i dag som fyllplass for diverse søppel. 
 
Fortau langs Gamle Ådalsvei 
Det er planlagt oppstart av en reguleringsplan for å etablere fortau langs Gamle Ådalsvei. 
Per i dag er det ikke avklart om fortauet blir på vest- eller østsida av veien. Det må tas 
høyde for framtidig fortau, og kommunen ønsker derfor foreløpig å eie noe areal langs 
Gamle Ådalsvei.   
 
Utviklingsbehov og mulige planformål 
Rådmannen anbefaler å endre formål på tomta fra friområde – rekreasjon til 
boligbebyggelse for å kunne selge tomta på markedet. Arealet er egna som boligtomt med 
tanke på beliggenhet og størrelse. 
 
Gjeldende reguleringsplaner 
Arealet er regulert i reguleringsplan nr. 215 Kirkemyra friområde, vedtatt 17.12.1992 
(utrykt vedlegg nr. 2). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til Friområde-
Rekreasjon.  
 
I reguleringsbestemmelsene § 3 står det følgende om friområder:  

a) I friområdet kan det bygges anlegg som etter bygningsrådets skjønn er 
hensiktsmessige for områdets anvendelse til rekreasjon, f.eks. badeplass m.m.  
For hvert enkelt anlegg utarbeides detaljplaner som skal godkjennes av 
bygningsrådet.  
Planene skal utformes slik at området så langt det er praktisk mulig bevarer sin 
karakter av skog og naturområde.  

b) Skogsdrift i friområdet skal skje i samråd med parksjefen.  
c) Utgravde felter planeres, gravekanter gis en tiltalende helling og form, og feltene 

tilsås med gras.  
 

I tillegg angir § 5 fellesbestemmelser som gjelder for hele planområdet:  
a) Avkjørsel til offentlig veg skal være oversiktlig og mest mulig trafikksikker.  

Frisiktsoner holdes fri for sikthindrende vegetasjon, gjenstander, byggverk m.v. som 
rager mer enn 0,5 m opp over de tilstøtende vegers nivå.  

b) Gjerde mot offentlig veg anmeldes til bygningsrådet, som skal godkjenne gjerdenes 
plassering, høyde og konstruksjon.  

 
 
 
 
Avgrensning 
Se vedlagt situasjonskart, vedlegg 1. Det foreslås å inkludere hele den gjeldende 
planavgrensninga i plan 0605_215 for å oppdatere hele planens kart og bestemmelser til 
pbl 2008.  
 
Eiendomsforhold 
Delområdet hvor formål skal endres omfatter eiendommen gnr/bnr. 274/105. 
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Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til friområde. 
 
Juridiske forhold 
Naturmangfoldloven 
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 
detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. 
Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 
søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 
kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 
føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 
av tiltak i området skal vurderes. 
 
Økonomiske forhold 
Kommunen tjener på å selge tomta som boligtomt framfor å selge den som tomt med formål 
friområde. Da kommunen selv gjør arbeidet med å endre planen brukes ressurser som må sees i 
sammenheng med salg av tomt. 
 
Rådmannens vurdering 
 
Forprosjekter 
I utgangspunktet er det søkt om å få kjøpe tomta som friområde. Dette ble vurdert, og 
rådmannen anbefaler å endre formål på tomta med bakgrunn i vedtak av sak 0134/04 
vedrørende behandling av søknader fra private om kjøp av kommunale friareal, hvor det 
konkluderes med at hver sak skal ha individuell behandling og at en skal generelt være 
restriktiv til salg av friareal.  
Ved å omregulere til bolig kan kommunen legge tomta ut for salg i det åpne markedet.  
 
Fjerning av eksisterende grøntstruktur 
Tiltaket reduserer areal med friområde. Dette anses ikke for å ha vesentlig betydning for 
lokalsamfunnet da det etter befaring er vurdert til at eiendommen ikke brukes som 
friområde som beskrevet i bestemmelsene i gjeldende plan. Den aktuelle tomta er 
gjengrodd og brukes som fyllplass for hageavfall. Tomta ligger i utkanten og utgjør kun en 
mindre del av friområdet. Hovedatkomst til friområdet er nord for tomta og vil ikke bli 
berørt.  
 
Forurensning i grunnen 
Det er ikke grunn til å tro at det er forurensing i grunnen basert på at det ikke har vært 
aktivitet på tomta.  
 
Samferdsel og teknisk infrastruktur 
Tomta ligger i tilknytning til Gamle Ådalsvei i et utbygd område med infrastruktur 
(vann/avløp og strøm). 
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Naturmangfold 
Det er ikke registrert arter med vernestatus i området. Endring av formål på tomta endrer 
ikke grøntstrukturen i området da store arealer bevares.  
 
Lekearealer, idrett og friluftsliv 
Det er lekeplass og ballplass på motsatt side av Gamle Ådals vei og store friområder vest for 
tomta.  
Det er gode muligheter for idretts- og friluftslivsaktiviteter i nærområdet og i Hallingby. 
 
Forhold til klima – og energiplanen. 
I tråd med energi- og klimaplanen bidrar tiltaket til fortetting i bebygd område. Det er 
planer for gang- og sykkelvei nær tomta.  
 
Samlet vurdering 
Rådmannen anbefaler oppstart av planarbeid på bakgrunn av dette dokumentet. Siden 
rådmannen anbefaler salg av tomta, sendes saken også til formannskapet. Arealet omfattes 
ikke av kommunestyrets sak 41/12 om salg av kommunale eiendommer. 
 
Saksdokumenter 
Trykte 

1. Situasjonskart 30.10.12. 
 

Utrykte 
2. Referat fra oppstartsmøte 25.10.12 
3. Gjeldende reguleringsplan: 0605_215 Kirkemyra friområde 
4. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10 

 
 

Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler. 
 
 
 Ringerike kommune, 12.11.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler: Ingeborg Faller 
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OPPSTART AV OMRÅDEREGULERING TREKLYNGEN FOLLUM 
FORSLAG TIL PLANPROGRAM 
 
Arkivsaksnr.: 12/4762  Arkiv: L12   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
/ Formannskapet  
151/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 03.12.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_381 områderegulering for Treklyngen. 
 

2. Kommunen vedtar å legge planprogram, datert 09.11.2012, for områdereguleringen 
ut på høring og offentlig ettersyn. 
 

3. Det tas sikte på å oppheve gjeldende planer 155 Hovsmarka vedtatt 28.11.85, samt 
de deler av gjeldende reguleringsplan 259-2 Hovsmarka næringsområde vedtatt 
01.11.01 og 353 Follum områdeplan vedtatt 31.03.11, som overlappes av ny plan, 
ved vedtak av 0605_381 områderegulering for Treklyngen. Kommunen vedtar å 
legge planprogram, datert 09.11.2012, for områdereguleringen ut på høring og 
offentlig ettersyn. 

 
4. Ved 1. gangs behandling av områdereguleringen skal planbeskrivelse og 

konsekvensutredning for planen foreligge, jf. plan og bygningsloven § 4-2 og 
Forskrift om konsekvensutredning § 2. 

 
5. Det skal foreligge en fremdriftsplan ved fastsettelse av planprogram. 

 
6. I planprogrammet skal det tas inn et krav om at det skal gjøres en generell geologisk 

undersøkelse, og en spesielt opp mot skredfare. 
 

7. Det skal utredes ulike utbyggingsstrategier med påfølgende konsekvenser. 
 

8. Interessekonflikter om arealbruk for de to private grunneierne skal særlig belyses og 
høres. 

 
Sammendrag 
Treklyngen ønsker å utvide sine arealer for en fremtidig industri basert på trevirke. Det 
ønskes derfor å starte en områderegulering for området. Da planen berører § 2 i forskrift 
om konsekvensutredning, må det gjøres grundige utredninger innenfor de temaer som er 
aktuelle. 
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På bakgrunn av at Hønefoss ligger sentralt i forhold til skogområder med stor tilvekst og i 
forhold til at mange skogbasert arbeidsplasser er gått tapt siste årene er det viktig for 
Ringeriksregionen at det utvikles arbeidsplasser innen skogbasert industri og 
forskning/utvikling. 
 
Arealene som Treklyngen ønsker å regulere omfatter også bynære friluftsområder som 
betyr mye for bolyst og folkehelse. 
 
Det foreligger også ønsker fra berørte grunneiere i planområdet om å utvikle arealene sine, 
på Børdalsmoen, til boligformål. 
 
Interessekonfliktene om arealformålene for det aktuelle området sees på som den største 
utfordringen i planen.  
 
Innledning / bakgrunn 
Viken Skog har kjøpt Norske Skog Follums industriområde og etablert selskapet Treklyngen.  
De ønsker å starte opp virksomhet igjen på industriområdet og har sett at det er behov for 
større arealer for etablering. Viken skog ønsker derfor å utvide planområdet østover mot 
Hovsmarka. 
 
Formannskapet har tidligere vedtatt å tilby opsjonsavtale om salg av deler av kommunens 
eiendom gnr 87 bnr 1 til utvikler / kjøper av Follum-området (gnr/bnr 87/575, 87/7). 
 
 
Beskrivelse av saken 
  
Dagens situasjon 
Planområdet er på ca. 680 daa og omfatter gårds- og bruksnummer 87/1, 89/1 og 89/3 som 
i dag er regulert til friområde og landbruksområde i reguleringsplan 155 «Hovsmarka».  I 
dag brukes Hovsmarka aktivt som et rekreasjons- og friluftsområde, med blant annet 
turstier, lysløype og skiskytterarena. Hønefoss brukshund klubb har også treningsområde 
her.  
I tillegg til de nevnte anleggene er det et høydebasseng på områdets høyeste punkt. Ved 
Hov næringsområde er det arealer som benyttes til lagerplass, og det er et 
karosseriverksted der. Hønefoss Skiskytterklubb har i tillegg til anlegget sitt noen brakker og 
lagerhall. 
 
Området består for det meste av tett skog der hvor det ikke er opparbeidet for 
treningsaktivitet eller for høyspenttrase. Terrenget er et kupert ravinelandskap, med bratte 
skråninger og relativt store høydeforskjeller innenfor et begrenset areal. 
 
Arealene på Børdalsmoen er i vedtatt kommuneplan lagt ut som landbruks-, natur- og 
friluftsområde. 
 
Planer under arbeid i området 
Ringerike kommune har satt i gang en områderegulering av deler av Hovsmarka 
næringsområde som omfatter arealbruken for Ringerilshallen. Området er tidligere avsatt 
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til byggeområde idrett, og ønskes omregulert til friområder og kombinert bebyggelse- og 
anleggsformål. 
 
Statens vegvesen jobber med valg av ny trase for E16 over Eggemoen og videre til E16 forbi 
Hønefoss. 
 
Statnett vurderer sine høyspenttraseer i området. Dette kan på sikt medføre endringer for 
linjene over Hovsmarka. 
 
Det er, i tillegg, mottatt forslag til utvikling av de private arealene på Børdalsmoen til 
boligområde. 
 
Utviklingsbehov og mulige planformål 
Skogsindustrien har i den senere tid opplevd store nedleggelser. Dette rammet også Norske 
Skog Follum, og mange arbeidsplasser forsvant i Ringerike etter nedleggelser. Viken Skog 
har kjøpt opp Follum og sett at det er et behov for en ny type skogsbasert industri i 
østlandsregionen. Med Follums sentrale beliggenhet i regionens vei- og jernbanenett, samt 
de betydelige restverdiene i industrielle anlegg og infrastruktur, gjør dette området seg til 
kanskje landets mest egnede lokalisering for den nye skogsbaserte industrien. 
I tillegg til de eksisterende områdene på 1400 daa på Follum ønsker Viken Skog å 
omregulere ytterlige 680 daa i Hovsmarka til formålet industri. 
 
Med betydelige forespørsler etter flere eneboligtomter i Hønefoss, har grunneierne i det 
aktuelle området på Børdalsmoen også lansert sine egne planer for området. Dette 
innebærer et ønske om å utvikle området for boligformål. 
 
Gjeldende reguleringsplaner 
De gjeldende reguleringsplanene som gjelder for området er reguleringsplan nr. 155 
Hovsmarka vedtatt 28.11.1985 med formålet friområde og landbruk. Reguleringsplan nr. 
259-2 Hovsmarka Næringsområde vedtatt 1.11.01 som er regulert med formålet parkering 
og friluftsområde for det aktuelle planområde. Reguleringsplan nr. 343 Follum Områdeplan 
vedtatt 31.3.11 som er regulert til grønnstruktur, næringsvirksomhet og industri. 
 
Plantype og avgrensning 
Planen fremmes som en områderegulering av Treklyngen som er forslagstiller.  
En områderegulering er en kommunal oppgave hvor kommunen selv i utgangspunktet 
forestår alle deler av planprosessen. Det er likevel anledning til å overlate – helt eller delvis 
– til de private å stå for det planfaglige arbeidet. Dette vil være tilfelle for denne planen. 
 
Områdereguleringen kan utformes så detaljert for deler av planen at det ikke vil være 
nødvendig å følge opp med utarbeidelse av detaljreguleringer i ettertid. Dette vil være 
aktuelt for de deler av planen der bygg allerede er realisert, der det foreligger konkrete 
planer for utvikling, samt for det overordna vegsystemet. For øvrige deler av 
områdereguleringa, vil det være aktuelt å vurdere å kreve at det i sin tur utarbeides egne 
detaljreguleringer. For disse arealene vil det også være aktuelt å kreve oppfølgende ROS – 
analyser. 
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Oversiktskart på side 12 i planprogrammet viser foreslått planavgrensning.  
Plangrensene går fra krysset med avkjøring til Follum industriområde i Nord. I øst følger 
planen eiendomsgrensen langs E16 Ådalsvegen. I sør grenser planen mot høyspenten til en 
treffer nordenden av området regulert til næring i Hovsmarka næringsområde. I vest følger, 
og delvis overlapper grensen mot gjeldende plan for Follum industriområde. 
 
En reguleringsplan av dette omfanget omfattes av Forskrift om konsekvensutredninger, 
som har til hensikt å sørge for at hensyn til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 
utarbeidelsen av planer. Forskriftens § 2-4 tar for seg hvilke planer som skal 
konsekvensutredes, og i forhold til Follum er følgende punkter avgjørende: 
 
§ 2. Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften 
d) områdereguleringer som innebærer utlegging av nye områder til utbyggingsformål 
f) reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg I. 
 
Vedlegg I. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes 
1. Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 
allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et bruksareal 
på mer enn 15 000 m2. 
9. Industrianlegg for 

- Produksjon av papirmasse av tømmer eller lignende fibermateriale, 
- Produksjon av papir og papp med en produksjonskapasitet på mer enn 200 tonn pr. 

dag 
 
Eiendomsforhold 
Planområdet består av eiendommene gårds- og bruksnummer 87/1 som eies av Ringerike 
kommune, 89/1 som eies av Hans Erik Gamkinn og 89/3 som eies av Ragnhild Borlaug Alme. 
 
Planprogram for Treklyngen 
Plan – og utredningsprogram for Treklyngen er utarbeidet av COWI på vegne av Treklyngen. 
Programmet omfatter beskrivelse av dagens situasjon, bakgrunn og mål for 
planprogrammet, planstatus, overordnede lover/ forskrifter/ retningslinjer og hvilke 
konsekvensutredninger som må foretas. 
 
Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til Friområde og LNF-
område. 
 
Juridiske forhold 

Generelt om krav til planprogrammet 
I forskrift om konsekvensutredninger § 9 er det redegjort for innholdet i planprogram for 
overordnede planer. Forslag til planprogram for overordnete planer skal avklare rammer og 
premisser og klargjøre formålet med planarbeidet. Planprogrammet skal være tilpasset 
omfanget av og nivået på planarbeidet og de problemstillinger planarbeidet er ment å 
omfatte.  
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Planprogrammet skal beskrive hvilke utbyggingsstrategier og alternativer som vil bli vurdert 
og antatte problemstillinger som vil bli belyst, herunder utredninger som anses nødvendige 
for å gi et godt beslutningsgrunnlag. 
 
Forslag til planprogram skal beskrive opplegg for informasjon og medvirkning, spesielt i 
forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. 
 
Naturmangfoldloven 
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 
detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. 
Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 
søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 
kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 
føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 
av tiltak i området skal vurderes.  
 
Økonomiske forhold  
Utvikling av store arealer til industri vil kunne generere arbeidsplasser både i anleggs- og 
driftsfasen. Antallet arbeidsplasser vil være avhengig av type foretak som etablerer seg.  
 
Deler av planområdet tilhører Ringerike kommune. Formannskapet har i sak 50/12, i møte 
06.03.2012, behandlet en egen sak vedrørende mulig salg av kommunens eiendom 
Hovsmarka. Formannskapets vedtak var: 
 

1. Ringerike kommune har til hensikt å tilby opsjonsavtale om salg av deler av 
kommunens eiendom gnr 87 bnr 1 til utvikler / kjøper av Follum-området (gnr/bnr 
87/575, 87/7). 

2. Arealet kan kun benyttes til dagens formål og / eller næring knyttet til industri basert 
på skog som råstoff. Det gis forbehold om det etter en reguleringsplanprosess er 
mulig å regulere til slik næring. 

3. Forutsetninger for formannskapets tilslutning er at opsjonsavtalen er inngått innen 
31.12.2012. Opsjonen bortfaller dersom den ikke er benyttet innen 31.desember 
2022. 

4. Kommunen skal ikke ha kostnader til eventuell flytting av kommunaltekniske anlegg 
(vei, vann, avløp, avfallsdeponi) og idrettsanlegg som følge av kjøpers utvikling av 
området. 

5. Salg av eiendommen skal skje til verditakst eller høyere. 
6. Rådmannen får fullmakt til å forhandle frem opsjonsavtale i tråd med 

forutsetningene i saksfremlegget. Opsjonsavtalen legges frem for politisk behandling 
til endelig godkjenning. 

 
Forhandlingene mellom Ringerike kommune og Treklyngen er i gang. Avtalen vil også 
berøre økonomiske forhold knyttet til infrastruktur mv. 
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Behov for informasjon og høringer 
Planprogrammet angir i kapittel 2 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 
planprosessen skal ivaretas. Dette innebærer blant annet at alle berørte parter i saken blir 
varslet gjennom brev, i tillegg annonseres planarbeidet i lokal presse.  
 
Alternative løsninger 
I henhold til forskrift om konsekvensutredning skal plan og utredningsprogrammet beskrive 
hvilke utbyggingsstrategier og alternativer som vil bli vurdert. Dette er ikke gjort i forslaget 
til program som nå foreligger. 
 
Rådmannens vurdering 
Plantype og avgrensning 
Ønske om utbygging i det aktuelle planområdet vil by på store interessekonflikter. På den 
ene siden ønsker forslagstiller å utvikle området til trerelatert industri. På den andre siden 
er dette området i dag aktivt brukt som idretts- og friluftsområder med blant annet et 
skiskytteranlegg med asfalterte lysløyper. Det er også en tredje og siste interessekonflikt i 
området. Grunneiere i det aktuelle planområdet ser for seg utbygging av et nytt 
eneboligfelt med plass til ca. 150 boliger. 
Det vil i denne saken være spesielt viktig å se på konsekvensene for Hønefoss ved de tre 
ulike interessene. Området som det er i dag, tilfører Hønefoss sentrum en stor 
sentrumsnær grønn lunge, med aktiviteter som trenger store arealer. 
På den annen side trenger Ringerike kommune flere arbeidsplasser etter nedleggelsen av 
Follum Fabrikker. Dette forslaget vil gi nytt liv til de gamle industriområdene, og det vil 
skapes nye arbeidsplasser. 
Det tredje alternativet med en mulig utbygging av eneboligområde vil, gi Hønefoss flere 
innbyggere, og kunne styrke Hønefoss nord som lokal handelssentrum for den nordlige 
befolkningen. 
 
Skredfare 
Da det er marine avsetninger i området, og at Almemoen øst for planområdet består av 
kvikkleire med høy risikofaktor, bør det gjøres undersøkelser for kvikkleirefare på området 
ved en eventuell utbygging. 
 
Forurensning i grunnen 
Da Tyrimyra tidligere har vært søppelfylling for Hønefoss, er det viktig at det gjøres 
grundige undersøkelser av grunnen med henhold til, giftige/eksplosive gasser, stabilitet i 
grunnen og hva som skal gjøres hvis eventuelt masser skal flyttes på. 
Det må også utredes hvordan kontrollen for avrenning fra Tyrimyrområdet skal utføres. 
 
Samferdsel og teknisk infrastruktur 
Dersom området blir utviklet vil det medføre en belastning av reisende i området og det må 
derfor gjøres vurderinger om det må opparbeide eksiterende eller nye veier for både harde 
og myke trafikanter.  
 
Idrett og friluftsliv 
Da dette er et populært sentrumsnært friluftsområde, med infrastruktur må det utredes 
grundig hvilke følger det vil få om området bygges ut til annet formål. 
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Vurdering av planprogrammet 
Ved gjennomgang av planprogrammet fant rådmannen noen mangler. Disse omtales i 
vedtakspunktene 5, 6 og 7 som forhold som skal tas inn i programmet. 
 
Rådmannen har tatt inn et vedtakspunkt at det må foreligge en fremdriftsplan ved 
fastsettelse av planprogrammet. 
 
Planprogrammet skal inneholde alternative utbyggingsstrategier. Disse må beskrives 
nærmere og medta de konsekvenser som vil fremkomme i utredningen. 
Rådmannen har tatt inn et vedtakspunkt om at ulike utbyggingsstrategier skal beskrives. 
 
Det er også inntatt et vedtakspunkt der rådmannen gjør spesielt oppmerksom på 
interessekonflikten om framtidig arealbruk på Børdalsmoen. Dette skal spesielt belyses og 
høres ved offentlig ettersyn. 
 
Utredningstemaer og metoder beskrevet i planprogrammet legger et godt grunnlag for å 
kunne oppfylle de miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven. 
 
For øvrig anser rådmannen at planprogrammet er tilstrekkelig gjennomarbeidet til at det 
kan legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Samlet vurdering 
Rådmannen legger frem saken med forslag til planprogram og oppstart av 
områderegulering med de interessekonflikter som er synliggjort i saken. 
 
I løpet av offentlig ettersyn og høring vil rådmannen måtte søke å avklare 
arealutfordringene i dette området. 
Ved fastsetting av planprogrammet og avgrensning av området skal intensjonen i 
arealforvaltningen i aktuelt område være avklart. 
 
Saksdokumenter 
Trykte 

1. Planprogram for 0605_381 områderegulering for Treklyngen, datert 
09.11.2012. 

2. Omregulering til boligfelt på Børdalsmoen 
3. Dokumentasjon på dialog mellom Treklyngen og private grunneiere 

 
 
 Ringerike kommune, 09.11.2012 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler: Pål Louis Yarra 
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AVSLUTNING INVESTERINGSPROSJEKTER VEI, VANN OG 
AVLØP 2012 OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER 
 
Arkivsaksnr.: 12/4903  Arkiv: 202   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
152/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 03.12.2012 
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Prosjekt 0155 Flattum-Hov tilføres kr 1,8 mill. fra prosjekt 0199 Fellesprosjekter VA 
Hønefoss: 
023000.651000.353.0155 debet kr 1 800 000,-. 
023000.651000.190.0199 kredit kr 1 800 000,-. 
 

2. Fra prosjekt 0173 Elvekryssing Tippen overføres kr 100 000 til prosjekt 0438 
Pottemakerbakken: 
023000.651000.190.0438 debet kr 100 000,-. 
023000.651000.345.0173 kredit kr 100 000,-. 
Resterende av ubrukte midler for prosjekt 0173, kr 1 741 000, frigjøres. 
 

3. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0184 Krokenveien etappe 1 overføres til 
prosjekt 0199 Fellesprosjekter VA Hønefoss: 
023000.651000.190.0199 debet kr 350 000,-. 
023000.651000.345.0184 kredit kr 350 000,-. 
 

4. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0495 Hønengata avløp overføres til prosjekt 
0155 Flattum-Hov: 
023000.651000.353.0155 debet kr 590 000,-. 
023000.651000.353.0186 kredit kr 590 000,-. 
 

5. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0184 Hønengata vann overføres til prosjekt 
0155 Flattum-Hov: 
023000.651000.345.0155 debet kr 670 000,-. 
023000.651000.345.0495 kredit kr 670 000,-. 

 
6. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0193 Ramsrud/Kjeldbergsvingene vann, kr 

108 788, frigjøres. 
 
7. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0400 Ramsrud/Kjeldbergsvingene avløp, kr 

83 638, frigjøres. 
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8. Prosjekt 0233 Øvre Hønengata tilføres kr 100 000 fra prosjekt 0199 Fellesprosjekter 
VA Hønefoss: 
023000.651000.345.0233 debet kr 50 000,-. 
023000.651000.353.0233 debet kr 50 000,-. 

 023000.651000.190.0199 kredit kr 100 000,-. 
 

 
Innledning / bakgrunn 
 
Følgende investeringsprosjekter innenfor vei, vann og avløp avsluttes økonomisk i 2012: 
 

• 0173 Elvekryssing Tippen 
• 0184 Krokenveien etappe 1 
• 0186/0495 Hønengata 
• 0193/0400 Ramsrud/Kjeldbergsvingene 

 
Følgende investeringsprosjekter har behov for tilleggsbevilgninger: 
 

• 0155 Flattum/Hov 
• 0233 Øvre Hønengata 

 
Beskrivelse av saken 
  

0155 Flattum-Hov – separering av avløp og utskifting av 
vannledninger 
 
I forlengelsen av prosjektet i Hønengata separeres avløpet i bekkelukkingen fra Hovsmarka 
til Flattum. Prosjektet er et fellesprosjekt med Hønefoss Fjernvarme AS. Anlegget ble startet 
opp våren 2012, og er forventet avsluttet våren 2013. 
 
Prosjektet hadde inneværende år en bevilgning på kr 6,7 mill. Prosjektet har imidlertid fått 
en større kostnad enn beregnet. Dette skyldes flere årsaker. Anbudssummen var høyere 
enn forventet. Flere kabeletater, som egentlig skulle være med, trakk seg ut av prosjektet 
før oppstart. Dette førte til at kommunen selv måtte ta en større andel av felleskostnadene. 
Videre har prosjektet blitt utvidet ved at flere vannledninger og –kummer langs anlegget 
har blitt skiftet ut. Dette for å bedre driftssikkerheten på vannettet, og for å forhindre 
senere graving i samme område. Til sist har det på grunn av høyt vanninnhold i massene i 
grøfta vært nødvendig å skifte ut store deler av disse, for å få en tilfredstillende kvalitet på 
ledningsgrøftene og veien. Samlet sett er nå beregnet kostnad for prosjektet kr 9,75 mill. 
 
Det foreslås at prosjektet får tilført kr 1,8 mill. fra prosjekt 0199 Fellesprosjekter VA 
Hønefoss. Dette prosjektet har en gjenstående bevilgning på kr 7,6 mill. I tillegg foreslås det 
at gjenstående bevilgning på prosjekt 0186/0495 Hønengata overføres til prosjektet. 
 
0173 Elvekryssing Tippen 
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Prosjekt 0173 elvekryssing Tippen. Anlegget er ferdigstilt og ettårsbefaring er gjennomført. 
 
Prosjektet står i rest med kr 2 241 309. I forbindelse med ferdigstillelsen og ettårsbefaring 
er det noen arbeider som gjenstår. Dette er tredjepartskontroll fra Veritas på 
linjeføring/kontroll lager i brukar. Dette er arbeider som er kalkulert til kr 100 000.  Det skal 
settes opp lys mellom brukar for å lyse mer opp slik at man unngår mørke kroker og 
skadeverk som tagging og forsøpling. Dette blir montert nå i november. Kalkulert til kr 
40 000. 
 
Det kan bli noe etterarbeid/utbedring i forbindelse med kontrollen fra Veritas og det foreslå 
derfor å sette av kr 200 000 for dekning av kostnader forbundet med dette. Det er i det 
senere også kommet en del tagging/grafitti på selve gangbruene og muren mellom 
gangbroene og det foreslås å bruke kr 60 000 på fjerning av tagging/grafitti for rengjøre 
anlegget samt påføre antigrafitti på de stedene som taggingen/grafittien blir fjernet. 
 
I pottemakerbakken er det ikke kalkulert med kostnader for vann og avløp da vi ikke skal ha 
slike anlegg der. Det har under graving dukket opp gamle kummer og avløpsledninger fra 
lokalene i brukaret til Bybroa. Ved tv kjøring av disse ledningene viser det seg at disse er så 
dårlige at de må skiftes i sin helhet. I forbindelse med dette har vi vært nødt til å sette ned 
ekstra sluk for å ivareta overvann. Det foreslås derfor å overføre kr 100 000 fra 0173 
elvekryssing til Pottemakerbakken for dekning av va-kostnader. 
 
Totalt kostnader for kr 400 000,- beholdes på prosjektet. Kr 100 000 overføres til prosjekt 
0438 Pottemakerbakken, og det frigjøres kr 1 741 000 fra prosjektet. 
 
0184 Krokenveien etappe 1 – utskifting av vannledning/ ny overvannsledning 
 
I forbindelse med at Hønefoss fjernvarme AS la fjernvarmerør i Krokenveien ble 
eksisterende vannledning skiftet ut. I tillegg ble det lagt overvannsledning på deler av 
strekket for å forberede fremtidig separering av bekkelukking fra Haldenjordet. Prosjektet 
er nå avsluttet. 
 
Prosjektet ble opprinnelig kostnadsberegnet til kr 3,7 mill. ekskl. mva. På grunn av 
vanskelige grunnforhold og ekstra tiltak for trafikkavvikling ble prosjektet gitt en 
tilleggsbevilgning på kr 1,0 mill. i 2012. Sluttoppgjør er foreløpig ikke mottatt, men beregnet 
totalkostnad er kr 4,35 mill ekskl. mva. Det foreslås at gjenstående bevilgning på kr 350 000 
overføres til prosjekt 0199 Fellesprosjekter VA Hønefoss. 
 
0186/0495 Hønengata – utskifting av vann- og avløpsledninger 
 
I forbindelse med at Statens vegvesen oppgraderte nedre del av Hønengata ble det vann- 
og avløpsledninger skiftet ut i veien. I tillegg ble det lagt til rette for separering av 
bekkelukking av bekk fra Hovsmarka. Hønefoss Fjernvarme AS, Ringeriks-Kraft Nett AS og 
Hadeland og Ringerike Bredbånd AS var også deltagere i prosjektet. 
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Prosjektet hadde opprinnelig en bevilgning på kr 18,0 mill. ekskl. mva., fordelt likt mellom 
vann- og avløpsmidler. Underveis i prosjektet ble det besluttet å forlenge prosjektet fra 
jernbanebrua til Krokenveien. Kommunens anlegg ble forlenget til Flattumveien sammen 
med fjenrvarmeanlegget og kabeletatenes anlegg. Prosjektet fikk i den forbindelse en 
tilleggsbevilgning på kr 2,2 mill. ekskl. mva. fra Hovedplan avløp. 
 
Ved prosjektets avslutning er totalkostnaden beregnet til kr 18,94 mill. ekskl. mva. 
Gjenstående beløp for avløp og vann, henholdsvis kr 590 000 og kr 670 000, foreslås 
overført til prosjekt 0155 Sanering Flattum-Hov, som er en fortsettelse av dette prosjektet. 
 
0193/0400 Ramsrud kjeldbergsvingene 
 
Statens vegvesen har nå ferdigstilt RV7 ved Ramsrud. I den forbindelse ble kommunen 
pålagt å legge om en del va-ledninger som følge av veganlegget. Dette er blitt gjort og 
Teknisk drift har nå gått ferdigbefaring av va-anlegget. Sluttoppgjør til Statens vegvesen er 
utbetalt og etter utbetalingene står det på prosjekt 0193 igjen kr 108 788 og på prosjekt 
0400 kr 83 638. 
 
Ledige midler på prosjekt 0193 kr 108 788 og prosjekt 0400 kr 83 638 kan frigjøres. 
 
0233 Øvre Hønengata – utskifting av vann- og avløpsledninger 
 
Det har blitt prosjektert nytt vann- og avløpsanlegg i øvre del av Hønengata. Dette i 
forbindelse med at Buskerud fylkeskommune har planlagt oppgradering av gata. Prosjektet 
ble opprinnelig gitt en bevilgning på kr 300 000. Prosjekteringen har imidlertid blitt mer 
omfattende enn antatt, slik at kostnaden for prosjekteringen har blitt kr 400 000. Det 
foreslås at prosjektet tilføres kr 100 000 fra prosjekt 0199 Fellesprosjekter VA Hønefoss. 
Tidspunkt for oppstart av anlegget avhenger av klarsignal fra fylkeskommunen og 
vegvesenet. 
 
Økonomiske forhold 
 
Det er dekning for de omdisponeringer som gjøres for ovenstående investeringsmidler. 
 
Rådmannens vurdering 
 
Rådmannen vil anbefale at de foreslåtte omdisponeringene for avsluttede og pågående 
prosjekter gjennomføres. 
 
 Ringerike kommune, 14.11.2012 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Virksomhetsleder: Asle Aker 
Saksbehandler: Svein Morten Lillevik Westgård 
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0605_359 DETALJREGULERING FOR GAMLE FOLLUM SKOLE - 
2.GANGSBEHANDLING 
 
Arkivsaksnr.: 10/2836  Arkiv: L12   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
82/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 11.06.2012 
23/12 Råd for funksjonshemmede 16.08.2012 
37/12 Trafikkrådet 11.09.2012 
153/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 03.12.2012 
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
1. 0605_359 Detaljregulering for Gamle Follum skole med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 
 

2. De deler av gjeldende reguleringsplan 103 Begnamoen C-E som overlappes av ny plan 
oppheves.  
 

3. Det legges hensynssone bevaring over skolebygget, med tilhørende bestemmelser.  
 

Det legges opp til en høy utnyttelse av planområdet.   
 
Sammendrag 
Hensikten med detaljreguleringa er å tilrettelegge for utbygging av nye boliger på 
eiendommene ved Gamle Follum skole. I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av 
planforslaget kom det inn 6 innspill, hvorav en innsigelse fra Jernbaneverket. Innsigelsen er 
nå trukket etter at byggegrense mot jernbanen ble justert.  
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Planforslaget ble 1.gangsbehandla av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 
vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 11.06.12, sak 82/12. 
 
Beskrivelse av saken  

Planforslaget 
Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart ”0605_359 Detaljregulering for Gamle Follum skole” i målestokk 1:1000 
- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 13.11.12 
- Planbeskrivelse datert 13.11.12 

Beskrivelse av tiltaket framgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se vedlegg. 
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Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet er i dag uregulert, med unntak av Glederudveien som er regulert til kjøreveg i 
reguleringsplan nr. 103 “Begnamoen C-E”, ikrafttredelsesdato 16.12.75.  
 

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

A) Byggegrense mot jernbanen er justert til 17 meter.  
B) Plassering av nytt bygg i BBK3, parkeringsarealer og areal for renovasjon er vist på 

plankartet. Plassering av nytt bygg i BBK3 var ikke vist ved 1.gangsbehandling. 
Bygget er nå foreslått plassert sørvest for skolen. Denne plasseringa gjør at det må 
gjøres tiltak for å ivareta krav til støyskjerming. Det er redegjort for tiltak i 
støyvurderinga, og krav om tiltak er tatt inn bestemmelsene.  

C) Utnyttelsesgrad er angitt for de enkelte byggeområdene.  
D) Det er lagt hensynssone bevaring med tilhørende bestemmelser over det gamle 

skolebygget.  
E) Det er regulert inn fortau langs Glederudveien fra avkjøringa til planområdet og 

videre i retning Begnamoen. Rekkefølgebestemmelse om bygging av gang/sykkelveg 
og fortau er kun knytta til den delen som går fram til avkjøringa til planområdet.   
 

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 19.06.12 - 22.08.12. I samme periode ble 
forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 
m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger som uttrykte vedlegg. 
Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i planbeskrivelsen (vedlegg 4). 
 

Innsigelser 
Jernbaneverket fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. Etter justeringer 
i planforslaget er innsigelsen nå trukket (vedlegg 10) og kommunestyret kan gjøre endelig 
planvedtak. 
 

Forholdet til overordnede planer 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, hvor området er avsatt til 
byggeområde for boliger. Kommuneplanbestemmelsene stiller krav om reguleringsplan.  
 
Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken fram for kommunestyret til 
vedtak. Saken behandles først i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 
Formannskapet. 
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Økonomiske forhold 
Ringerike kommune har i dag driftsansvar for Glederudveien. Kommunen vil ikke ha noen 
opparbeidingskostnad i forbindelse med planen, men vil få en liten økt driftskostnad for 
gang-/sykkelvegen som bygges ut.  
 

Rådmannens vurdering: 

Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne merknader framgår av kommentarer i planbeskrivelsens 
kapittel 6 (vedlegg 4). 
 
Utnyttelsesgrad 
Utnyttelsesgrad skal beregnes i prosent bebygd areal (% BYA). Forslagsstiller ønsket at 
utnyttelsesgrad beregnes samla innenfor hele planområdet. Rådmannen mener dette er en 
dårlig løsning, og anbefaler at utnyttelsesgrad angis for de ulike byggeområdene på 
plankartet.  
 
Planområdet er avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan, og det er ønskelig med en 
fortetting i sentrumsnære områder. Det er nødvendig med en høy utnyttelse for å få 
lønnsomhet i prosjektene. Det vises til Miljøverndepartementets brev til fylkesmennene 
angående boligbygging, datert 31.08.12 (vedlegg 13). I brevet står det blant annet at Det 
skal legges vekt på økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by og 
tettstedsområder.  
 
Hensynssone bevaring 
Rådmannen foreslår å legge hensynssone bevaring over skolebygningen, i tråd med 
fylkeskommunens anbefaling. Dette er lagt inn i planforslaget, både på plankartet og i 
reguleringsbestemmelsene.  
 
Naturmangfold  
Med bakgrunn i informasjon fra forslagsstiller kan rådmannen ikke se at det er noen grunn 
til å anta at det er spesielle naturverdier i planområdet som bør ivaretas. Se 
planbeskrivelsen kapittel 4.4 for forslagsstillers vurdering i forhold til naturmangfold.  

Samla vurdering 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 0605_359 
Detaljregulering for Gamle Follum skole vedtas slik det det nå foreligger. 
 

Saksdokumenter: 
Trykte vedlegg: 
1.  Kartutsnitt med planavgrensning 
2.  Plankart 0605_359 Detaljregulering for Gamle Follum skole, målestokk 1:1000, merka 

”2.gangsbehandling” 
3.  Forslag til reguleringsbestemmelser datert 13.11.12. 
4.  Planbeskrivelse datert 13.11.12.  
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Utrykte vedlegg: 
5.  Høringsforslaget; merka ”Offentlig ettersyn” 
6.  Saksframlegg til 1.gangsbehandling av planforslaget, HMA 11.06.12, sak 82/12. 
7.  Saksprotokoll fra 1.gangsbehandling av planforslaget, HMA 11.06.12, sak 82/12. 
8.  Reguleringsplan 103 “Begnamoen C-E”, ikrafttredelsesdato 16.12.75 (gjeldende plan for 

deler av planområdet) 
9.  Høringsuttalelser 

a. Buskerud Fylkeskommune, 20.06.12 
b. Glederud Grendelag, 13.08.12 
c. Jernbaneverket, 22.06.12 
d. Råd for funksjonshemmede, 16.08.12 
e. Statens vegvesen, 06.07.12 
f. Teknisk tjeneste, 21.08.12 

10. Brev fra Jernbaneverket, datert 24.10.12   
11. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med 

tilhørende bestemmelser. 
12. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10. 
13. Brev fra Miljøverndepartementet angående boligbygging, datert 31.08.12 
 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler. 
 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 13.11.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Avdelingsleder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 
Saksbehandler: Guro Skinnes 
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KOMMUNEDELPLAN FOR E16 EGGEMOEN-KLEGGERUD - 
2.GANGSBEHANDLING  
 
Arkivsaksnr.: 11/2740  Arkiv: L12   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
154/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 03.12.2012 
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunedelplan for E16 Eggemoen-Kleggerud alternativ 2, med tilhørende bestemmelser 
vedtas.  
 
Sammendrag 
Forslag til kommunedelplan for ny E16 (tidligere Rv35) for strekningen Eggemoen – 
Kleggerud, og adkomst til Jevnaker ble 1. gangsbehandla i Jevnaker og Ringerike kommuner 
i august. Det er tre alternative trasevalg, med tre forslag til utforming av bru over Randselva 
og jernbanen. Statens vegvesen anbefaler alternativ 2, og Formannskapet i Ringerike 
kommune og Kommunestyret i Jevnaker kommune sluttet seg til vegvesenets anbefaling. 
Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn fram til 22.10.12. Det kom inn totalt 14 
uttalelser i høringsperioden, hvorav en innsigelse fra Fylkesmannen i Oppland.  
 
Tidligere behandlinger og vedtak 

• Oppstart av planarbeidet, samt vedtak om å legge forslag til planprogram ut til 
offentlig ettersyn.  

o Formannskapet i Ringerike kommune, 23.08.11 sak 133/11 
o Kommunestyret i Jevnaker kommune, 25.08.11 sak 60/11 

• Fastsetting av planprogram 
o Formannskapet i Ringerike kommune, 17.01.12 sak 12/12 
o Kommunestyret i Jevnaker kommune, 15.12.11 sak 118/11 

• 1.gangsbehandling av planforslaget 
o Formannskapet i Ringerike kommune, 21.08.12 sak 191/12 
o Kommunestyret i Jevnaker kommune, 30.08.12 sak 63/12 
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Beskrivelse av saken  

Bakgrunn 
Statens vegvesen har i samråd med Jevnaker kommune, Ringerike kommune og andre 
fagetater, utarbeida forslag til kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning for 
ny E16 for strekningen Eggemoen – Kleggerud, og adkomst til Jevnaker. Planarbeidet er et 
ledd i planleggingen av ny E16 mellom Gardermoen/E6 i øst, og Hokksund i sørvest. Denne 
kommunedelplanen omfatter området fra koblingspunkt mellom ny og gammel riksveg på 
Eggemoen, og fram til Kleggerud, hvor den overlapper området som ble avklart i 
kommunedelplan for strekningen fra Kleggerud til Olum, vedtatt av Jevnaker 
kommunestyre i mars 2011. Planområdet omfatter også adkomsten til Jevnaker sentrum 
langs fylkesveg 241. 
 
Jevnaker kommune og Ringerike kommune behandla forslag til kommunedelplan i august, 
og planen ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn med er alternativ 2 som anbefalt 
løsning. Bakgrunnen for denne vurderinga er i hovedsak at trasealternativ 2 gir mer 
fleksibilitet med hensyn til bruløsninger enn alternativ 1, og at de negative konsekvensene 
for landskap og omgivelser er mindre for alternativ 2 enn for alternativ 3. 
 
Kommunedelplanen som nå behandles omfatter strekningen Eggemoen-Kleggerud som 
ligger i Jevnaker kommune og Ringerike kommune. Planprosessen har vært lagt opp slik at 
strekningen har vært behandla som en plan. Når planen nå skal sluttbehandles vedtar 
kommunene den delen av planen som ligger i sin kommune. Når kommunedelplanen er 
vedtatt vil Statens Vegvesen starte opp arbeid med reguleringsplan for strekningen.   
 
Tidligere Rv35 ble høsten 2012 skilta om til E16. Videre i saksframlegget er det brukt E16 
som betegnelse på vegen.  

 

Planforslaget 
Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  
- Forslag til planbestemmelser  
- Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

 
Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se vedlegg. 
 

Endringer etter 1.gangsbehandling 
De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er lista opp nedenfor:  

• Det er utarbeida et notat som redegjør for forholdet til naturmangfoldloven.  
• Statens vegvesen har sett på ytterligere justering av veglinjen for å minimere 

inngrep i dyrka mark.  



  Sak 154/12 
 

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

• Det er utarbeida temakart som viser hensynssoner for skred, alunskifer, 
flom/overvann og krysningspunkter som berører kritisk infrastruktur(jernbane og 
kraftledning). Det er knytta bestemmelser til temakartene.  

 

Høringsuttalelser 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i 7 uker med frist for uttalelser 22.10.12. I samme 
periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 
tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 14 uttalelser. Disse følger som 
uttrykte vedlegg. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg 
(vedlegg 4).  
 

Innsigelse fra fylkesmannen i Oppland 
Fylkesmannen i Oppland fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn.  
 
Grunnlaget for innsigelsen 
Fylkesmannen i Oppland fremmer innsigelse til alternativene 1 og 2 på grunn av dyrka mark 
som blir beslaglagt, og de driftsmessige ulempene alternativene medfører for landbruket. 
Det fremmes også innsigelse til planen fordi det ikke er samsvar mellom risiko- og 
sårbarhetsanalysens vurderinger og kommunedelplanens bestemmelser. 
 
Statens vegvesens vurdering og justeringer  
Statens vegvesen har utarbeida temakart som viser områder med mulig risiko, herunder 
rasutsatte og flomutsatte områder, områder med mulig alunskifer i grunnen og områder 
med samfunnsviktig infrastruktur. Planbestemmelsene setter krav til at det skal tas hensyn 
til disse områdene ved utforming av reguleringsplanen. Fylkesmannens krav anses med 
dette å være imøtekommet, og det tas høyde for at innsigelse knyttet til manglende 
samsvar mellom ROS-analyse og plan bortfaller. 
 
Fylkesmannen i Oppland ønsker en vurdering av om det er mulig å legge veglinjen i 
alternativ 3 mindre dypt i terrenget, og om dette vil redusere de negative 
landskapsvirkningene. Fylkesmannen har ikke innsigelse til alternativ 3 da det legger beslag 
på noe mindre landbruksareal enn de andre alternativene. 
 
Statens vegvesen har vurdert innspillet, og kommet fram til at vegen kan heves opp til fem 
meter innenfor de kravene som stillet til stigning og vertikalkurvatur. Dette vil redusere 
høyden på fjellskjæringen med 15-20 meter. Vegvesenet mener at dette grepet likevel vil 
ha begrensa positiv virkning i forhold til de negative virkningene det har for selve veglinjen. 
Hevingen av veglinjen vil for øvrig også medføre at fylkesveg 241 må heves i og med at E16 
skal under denne. 
 
Mekling 
Plan- og bygningsloven gir § 5-6 gir hjemmel for mekling innsigelsessaker. Målet er at 
plankonflikter kan bli løst i en prosess mellom kommunen og vedkommende organ. 
Meklingen foretas av fylkesmannen med nødvendig planfaglig bistand fra fylkeskommunen. 
I Miljøverndepartementets rundskriv T-5/95 om innsigelser står det følgende:  
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Mekling bør som hovedregel skje så tidlig i planprosessen at det er mulig å finne løsninger 
før kommunestyret behandler saken for å gjøre sitt vedtak. På den annen side tilsier 
hensynet til oppgave- og rollefordeling mellom fylkesmannen som statlig representant og 
kommunen som planmyndighet, at meklingen først settes inn når det foreligger politisk 
behandlet planforslag fra det faste utvalget for plansaker.  

 
Utdrag fra lovkommentar til plan- og bygningsloven § 5-6:  
  Først når meklingen er avsluttet, treffer kommunen vedtak om planen. Dersom enighet ikke  
  oppnås i meklingen, og kommunen i sitt vedtak ikke tar hensyn til innsigelsen, sendes planen 
  med innsigelse til departementet. Mekleren må, når saken går til departementet, gi sin 
  tilråding i saken, med begrunnelse. Departementet står fritt ved avgjørelsen av saken om 
  innsigelsen skal tas til følge og planen endres eller oppheves, eller om planen skal bli 
  stående slik kommunen har lagt opp til. 
 
Det skal avholdes meklingsmøte med Fylkesmannen i Oppland 12.12.12. Både Jevnaker 
kommune og Ringerike kommune vil være representert. Fram til møtet vil Statens Vegvesen 
jobbe videre med å se på mulighetene for å justere traseen for alternativ 2 for å begrense 
beslaget av dyrka mark. Dette arbeidet vil skje i dialog med fylkesmannen i Oppland. 
Dersom det administrativt oppnås enighet om et justert forslag, vil dette oversendes 
politikerne i Jevnaker kommune og Ringerike kommune.  
 
Dersom det oppnås enighet i meklingsmøtet, revideres planen i henhold til 
meklingsresultatet, og planen kan sluttbehandles i kommunestyrene.  
 
Dersom meklingen ikke fører fram kan saken likevel fremmes til vedtak. Planen med 
innsigelse oversendes da Miljøverndepartementet for sluttbehandling. Departementet vil 
avgjøre om planen tas til følge, endres eller oppheves. Saksbehandlingstida i departementet 
kan være lang.  
 
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 
Nasjonal transportplan (NTP) 
Stortingsmelding om ny NTP for perioden 2014-2023 skal legges fram våren 2013. Forslag til 
NTP ble lagt fram 29.02.12 og var på høring fram til 29.06.12. Strekningen Olum-Eggemoen 
ligger inne i dette forslaget.  
 
I planprogrammets framdriftsplan for kommundelplan E16 Eggemoen-Kleggerud er det lagt 
opp til sluttbehandling i 3. kvartal 2012. Det er svært viktig å ikke komme ytterligere på 
etterskudd i planlegginga, da dette kan medføre at prosjektet faller ut av NTP. I prinsippet 
skal det være vedtatt kommunedelplan for prosjekter som skal ligge i første 4-årsperiode i 
NTP.  
 

Rådmannens vurdering: 
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Innkomne merknader 
Statens vegvesens vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av kommentarer i 
vedlegg 4. Rådmannen støtter vegvesenets vurderinger.  
 
Naturmangfoldloven 
Med bakgrunn i uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud og Oppland har Statens vegvesen 
utarbeida et notat som tar for seg forholdet til naturmangfoldloven §§ 8-12. Temaene er 
også dekket i konsekvensutredningen. Rådmannen anser at forholdet til 
naturmangfoldloven nå er godt belyst.  
 

Samla vurdering 
Dette planarbeidet er svært viktig for hele Ringeriksregionen, og det må søkes å holde god 
framdrift slik at prosjektet ikke faller ut av Nasjonal Transportplan. Rådmannen gjør 
oppmerksom på at det er noe usikkerhet knytta til denne saken da det skal gjennomføres 
mekling med Fylkesmannen i Oppland. Det tas forbehold om at et justert planforslag kan 
ettersendes til politikerne. Meklingsprotokoll vil ettersendes til kommunestyrets 
behandling.  
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget, alternativ 2 
vedtas.  
 

Saksdokumenter: 
 
Trykte vedlegg: 

1. Oversiktskart som viser de 3 alternativene 
2. Plankart merka ”2.gangsbehandling” 
3. Forslag til planbestemmelser, merka ”2.gangsbehandling” 
4. Statens vegvesens sammendrag av og kommentarer til innkomne merknader, datert 

12.11.12   
Utrykte vedlegg: 

5. Høringsforslaget 
6. Saksframlegg til 1.gangsbehandling av planforslaget 
7. Saksprotokoll fra 1.gangsbehandling av planforslaget 
8. Høringsuttalelser:  

a. Fylkesmannen i Buskerud, 17.10.12 
b. Fylkesmannen i Opppland, 26.10.12 
c. Oppland Fylkeskommune, 13.11.12 
d. Jernbaneverket, 12.10.12 
e. Norges vassdrags- og energidirektorat, 30.10.12 
f.     Råd for funksjonshemmede, Ringerike, 18.10.12 
g. Kistefos-Museet, 17.10.12 
h. Einar M. Borch, 22.10.12 
i.     Jan Martin Bang og Ruth Wilson,  
j.     Ron Krueger, 21.10.12 
k. Miljøpartiet De Grønne Jevnaker, 18.10.12 
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l.     Inger Viken Opsahl, 17.10.12 
m. Bjørn Otto Krog, 20.10.12 
n. Buskerud Fylkeskommune, 09.11.12 

9. Planbeskrivelse med konsekvensutredning  
10. Notat om forholdet til naturmangfoldloven, datert 12.11.12 
 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler. 
Komplett planbeskrivelse med konsekvensutredning med tegningsvedlegg kan lastes ned 
fra vegvesenets nettside på følgende 
plassering:http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16jevnaker 
 
 
 Ringerike kommune, 19.11.12 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 rådmann 
 
Enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Avdelingsleder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 
Saksbehandler: Guro Skinnes  
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RINGERIKE KOMMUNE
MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET


REGULERINGSBESTEMMELSER 
0605_356 Detaljplan for Tanberglia


Forslag pr 6.11.12


1.gangs behandling i planutvalget xxxx
Offentlig høring xxxx
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning xxxxx
Formannskapet xxxxx
Vedtatt av kommunestyret xxxxx


REGULERINGSFORMÅL


Regulert område vises med reguleringsgrense på plankart. Det er to plankart til denne planen:


1. Plankart over boligområdene.
2. Plankart som omfatter vegen fra Hvervenkastet frem til boligområdene.


Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl §§ 12-5 og 12-6:


1. Bebyggelse og anlegg,  
– Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse BF1
– Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse BK1-11
– Boligbebyggelse-blokkbebyggelse BB1
– Barnehage BH1
– Lekeplass LEK1-4
– Annet uteoppholdsareal AU1-2


2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
– Veg V1-2
– Kjøreveg KV1-4
– Annen veggrunn grøntareal AVG
– Gang-/sykkelveg GS1-5
– Parkering Pl1-4


3. Grønnstruktur
– Turdrag TD1-2
– Turveg TV1-5


4. Hensynssone
– Sikringssone frisikt
– Faresoner høyspenningsanlegg
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I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1-14 i 
plan- og bygningslovens § 12-7.


§ 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 


§1.1 Felles bestemmelser


1. Byggegrense (2)


Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. Dersom 
geotekniske sakkyndige kan bekrefte mindre byggegrenseavstand til utenforliggende terreng 
kan de viste byggegrensene fravikes ved rammesøknadsbehandlingen.


2. Lekeplass (4)


Det skal det opparbeides felles lekearealer på minimum 25 m2 per boenhet.


Lekearealene skal være av to ulike typer: Sandlekeplass og nærlekeplass. 


Lekearealene skal ha solrik beliggenhet, innsyn, tilstrekkelig med søppelkasser og et støynivå 
som tilfredsstiller gjeldende retningslinjer for støy. 


Lekearealer skal inneholde sandkasse, huskestativ, noe fastdekke, lekeapparater og benker 
med bord. 


3. Radon.  (4)


Det skal gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig oppholdsareal.


4. Støy  (3).  


Et flertall av rom for varig opphold, inkludert alle soverom, skal sikres vindu i fasade med 
grenseverdier i tråd med tabell 2 i Miljøverndepartementets retningslinje T-1521. 
Grenseverdiene skal også tilfredsstilles for utvendig oppholdsplass. Dokumentasjon som viser 
at foranstående er ivaretatt og at støytiltak er prosjektert kan bli forlangt medsendt 
rammesøknad. 


5. Utearealer.  (4)


Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal i byggeområder skal være dokumentert ved 
utomhusplan som framlegges ved byggesøknad. Felles uteoppholdsareal skal innbefatte 
lekeplass. Universell utforming skal legges til grunn for utforming av felles 
uteoppholdsarealer.


For boliger skal det anlegges uteoppholdsareal som følger:
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- Minste totale uteoppholdsareal skal være 25 m2 pr. boenhet (medberegnet balkonger)
- Minste uteoppholdsareal skal være 10 m2 pr. boenhet.


6. Grunnforhold


Før områdene kan bebygges skal grunnforholdene være kartlagt mht sikkerhet for bygg og 
uteområder. Kommunen kan kreve utredninger fra faglig kompetente mht dette.


§ 1.2 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse.


Disse områdene er delt i frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og 
blokkbebyggelse.


1. Frittliggende småhusbebyggelse BF1 (1)


Området BF1 skal nyttes til frittliggende boligbebyggelse. 


1a. Utnyttelse (1)


Maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA skal totalt være 40 %. 


Det kan maksimalt bygges 2 leiligheter pr tomt.


Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges kan benyttes til lek og 
opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig


1b. Byggehøyde (1)


Bygning oppføres med saltak. Gesimshøyde for ferdig utplanert terreng skal i gjennomsnitt 
være maksimalt 5m. Tilsvarende maksimal mønehøyde skal være 7,5m.


1c. Bebyggelsens utforming (1)


Fasader skal utformes slik at delområdet samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk 
uttrykk.


1d. Parkering (4 og 7)


Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset 
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.


For boligene plasseres det 2 stk sykkelparkeringer.
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2. Konsentrert småhusbebyggelse BK1-11 (1)


Områdene BK1-11 skal nyttes til konsentrert boligbebyggelse. 


2a. Utnyttelse (1)


Maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA i feltene BK1-8 skal totalt være 75 %. For 
feltene BK9-11 skal maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA totalt være 70 %.


Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges kan benyttes til lek og 
opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig.


2b. Byggehøyde (1)


Alle takformer er tillatt, men kun en type er tillatt for hvert område.


Maksimal mønehøyde skal være 7,5m. Der takformen ikke har møne skal maksimal høyde 
være tilsvarende.


Høydene skal være slik at bygninger bak utsiktsretningen i minst mulig grad får beskåret sin 
utsikt. Dette skal dokumenteres samlet for hvert delområde. 


2c. Bebyggelsens utforming (1)


Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig 
arkitektonisk uttrykk, tilpasset nærområdet.


2d. Parkering (4 og 7)


Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan. 


Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset 
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.


Pr bolig skal det være 2 stk sykkelparkeringer.


3. Område for blokkbebyggelse BB1 (1)


Område BB1 skal nyttes til blokkbebyggelse. 


3a. Utnyttelse (1)


Maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA skal totalt være 75 %. 
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Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges kan benyttes til lek og 
opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig.


3b. Byggehøyde (1)


Bygninger kan oppføres med flate tak. Maksimal gesimshøyde 12 m.


Gesimshøydene skal være slik at bygninger bak utsiktsretningen i minst mulig grad får 
beskåret sin utsikt. Dette skal dokumenteres ved søknad. 


På byggeområdet kan tillates oppført kjeller i ett plan.


3c. Bebyggelsens utforming (1)


Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig 
arkitektonisk uttrykk, tilpasset nærområdet.


3d. Parkering (4 og 7)


Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan. 


Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset 
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.


Pr bolig skal det være 2 stk sykkelparkeringer.


§ 1.3 Område for barnehage BH1 (1)


Område BH1 skal nyttes til barnehage. 


1. Utnyttelse (1)


Maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA skal totalt være 50%. 


2. Byggehøyde (1)


Alle takformer er tillatt. Maksimal gesimshøyde 8 m.


3. Bebyggelsens utforming (1)


Fasader skal utformes slik bygningene fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk, 
tilpasset nærområdet.


4. Parkering (4 og 7)
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Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan. 


Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset 
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.


§1.4 Lekeplass


1. Formål (1)


Områdene LEK1-4 skal nyttes til felles lek og oppholdsareal. 


2. Utforming/bruk (4)


Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være dokumentert ved utomhusplan som 
framlegges ved byggesøknad. 


Områdene skal inneholde sandkasser, lekeapparater og baner for ballspill samt møbler for 
sitteplasser tilpasset hvert enkelt områdes størrelse, form og nærområdes behov for slike.


Universell utforming skal legges til grunn for utforming av felles uteoppholdsarealer.


Lekearealet stilles til disposisjon for beboere i nærområdet. 


§1.5 Annet uteoppholdsareal


1. Formål (1)


Områdene AU1-2 skal nyttes til felles lek og uteoppholdsareal. 


2. Utforming/bruk (4)


Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være dokumentert ved utomhusplan som 
framlegges ved byggesøknad. 


Områdene skal tilrettelegges for fri lek og opphold. I begge områdene kan vegetasjonen 
holdes nede mht å tilrettelegge for skilek.


Område AU1 kan tilrettelegges med skitrekk og andre anlegg for aking.


Område AU2 kan tillates fylt opp og planert mht å tilrettelegge for lek, opphold og ferdsel. I 
så fall skal de faglige geotekniske råd i NGI-rapport 20110293-00-3-R kap.7 p, planering av 
raviner følges.


Områdene stilles til disposisjon for beboere i nærområdet. 
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§3 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR


§3.1 Fellesbestemmelser


1. Vegstandard (4)


Vegenes standard skal godkjennes av kommunen.  Sidearealene skal behandles tiltalende. De 
skal tilpasses bevegelseshemmede i hht. TEK § 10-2.


§3.2 Veg


1. Formål 


Veg V1 skal nyttes til felles veg. 
 


§3.3 Kjøreveg


1. Formål 


Vegene KV1-2 samt KV 4 skal nyttes til offentlig kjøreveg. Veg KV3 skal nyttes til felles 
kjøreveg. 


§3.4 Annen veggrunn - grøntareal


1. Formål 


Områdene skal behandles med kortvokst vegetasjon/gress.


§3.5 Gang-/sykkelveg


1. Formål.


Vegene GS1-5 skal nyttes til offentlig gang-/sykkelveg. Veg GS6 skal nyttes til felles gang-/ 
sykkelveg.


§3.6 Parkering


1. Formål (1/7)


Områdene PI1-3 skal nyttes til felles parkering. Plassene kan være både i kjeller og på terreng. 


§4 GRØNNSTRUKTUR
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§4.1 Turdrag


1. Formål.  (1)


Områdene TD1-2 skal nyttes til turdrag. 


2. Utforming/bruk (4)


I disse områdene kan det anlegges stier og anlegg for felles opphold, inkludert benker og 
andre utemøbler. Områdene kan i en viss utstrekning planeres og gis harde flater. 


I den grad det terrengmessig ligger til rette for det skal de utformes etter prinsippene om 
universell utforming.


§4.2 Turveg


1. Formål.  (1)


Områdene TV1-5 skal nyttes til turveger. 


2. Utforming/bruk (4)


I disse områdene skal det anlegges stier. Områdene kan planeres og gis harde flater. 


I den grad det terrengmessig ligger til rette for det skal de utformes etter prinsippene om 
universell utforming.


§5 HENSYNSSONER


§5.1 Sikringssone frisikt (2/4)


Sikringssone frisikt skal ivareta nødvendig frisikt ved avkjørsler. I frisiktsonen skal det ikke 
forekomme vegetasjon eller annet høyere enn 0,5 m over tilliggende vegnivå. 


§5.2 Faresoner. (2/6)


Gjelder høyspenningsanlegg. I disse sonene er det ikke lov med bygninger for varig opphold.


§6 TILGJENGELIGHET- UNIVERSELL UTFORMING (4)







Side 9 av 9


1. Det skal legges vekt på universell utforming. Allment tilgjengelige anlegg innenfor både 
offentlig veganlegg og de private byggeområdene skal utformes slik at de kan benyttes på 
like vilkår av så mange som mulig. 


§7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER


Bestemmelsene i §5 rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i PBL §12-7 pkt. 10.


1 Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer.


2 Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis 
igangsettingstillatelse for disse anleggene. 


3 Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg som skal overtas av kommunen 
er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.  


4 Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet skal opparbeides før brukstillatelse for 
bygget kan gis.


5 Felles uteoppholdsareal, inkludert lekeplass skal være ferdigstilt og godkjent av 
kommunen før brukstillatelse for boliger kan gis.


6 Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert: 
Husplassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 0,5 meter, 
utnyttelse av ubebygd areal, adkomst, parkeringsareal inkl sykkelparkering og lekeplass.


7 Før igangsettingstillatelse gis skal områder med kulturvernminner være frigitt av 
Riksantikvaren. Beliggenheten av kulturvernminnene er vist i eget temakart.
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,., ~~~!!~n~OMMUNE 'i' Areal- og byplankontoret 


Adressater i henhold tilliste 


Saksnr. 
12/3201-3 


Lopenr. 
27491/12 


Arkivkode 
REG 379 


Deres ref 


~- HH7'13'ieJ-18 


(f' 
Data 
14.11.2012 


MELDING OM FORHANDSH0RING FOR OPPSTART A V REGULERINGSPLAN 
FOR HENSMOEN GRUSTAK 


John MyrvangAS og NorStone AShar etter avtale med gtunneierne Erik Chr. Heen og Sven 
Stun onske om a utarbeide reguleringsplan for uttak av grus pa Hensmoen. 


Plassering pd Hensmoen og de to alternatil'e avgrensingene, a/ternaliv 1 harrod avgrensing og alternativ 2 har 
svart avgrensing. 


POSTADRESSE 
Postboks 123 Sentrum 
3502H0NEFOSS 


KONTORADRESSE 


Storgt. 13 


e-postadresse: postmottak@ringerike.kommune.no 


TELEFAX TELEFON 


32117713 32 II 74 00 
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Planprosess 
Videre planprosess er som folger: 


1. ForMndshoring 
2. Politisk oppstart av planarbeid, samt vedtak om a Iegge planprogram pa boring 
3. Fastsettelse av planprogram 
4. Forste gangs behandling av planforslag 
5. Horing og offentlig ettersyn av planforslag 
6. Sluttbehandling- vedtak av reguleringsplan 


Etter forMndshoring vi! planprogram utarbeides i henhold til eventuelle merknader som er 
kommet inn under horinga. Planprogrammet skal redegjore for fonniilet med planarbeidet, 
behove! for utredninger og analyser, hvilke alternativer som vii bli utredet, framdriftsplan og 
hvordan planprosessen skal gjennomfores, blant annet med hensyn til medvirkning. 
Planprogrammet vii ogsa inneholde forslag til planavgrensning. 


Det vii bli anledning til a komme med merknader til det konkrete planforslaget i forbindelse 
med varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram, samt ved offentlig ettersyn av 
planen etter !.gangs behandling. Dette kommer vi tilbake til nar de! blir aktuelt. 


Fol'lu'lndshoring 
Kommunen har valgt a varsle naboer som grenser til eiendommen og naboer som kan bli 
pavirka av tiltaket grunnet del! veitilkomst i tillegg til regionale myndigheter, offentlige etater, 
selskaper, foreninger og aktuelle avdelinger intern! i Ringerike kommune. 


1 denne fasen er de! mulig a komme med merknader til forslaget. 


Merknader sendes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, pb 123, 3502 Honefoss. 


FRIST 14.12.2012. 


Etter fristens utlop vii de! forberedes sak om politisk oppstart til Hovedkomiteen for milj0- og 
arealforvaltning og formannskapet. 


Saksbehandler svarer gjeme pa sp0rsmal. 


Med hilsen 


Grethe Tollefsen 
enhetsleder Areal- og byplankontoret 


Saksbehandler: Ingeborg Faller 
E-post: ingeborg.fallcr@ringerike.kommune.no 
Tlf: 32 11 74 61 
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John Myrvang AS I NorStone AS 


FORSTUDIE for videre uttak av grusressursen pa Hen 
Utgave: 4 


Data: 2012-11-13 


FORSTUDIE forvtdero uttak av orusressurson pA Hen 2 


FORORD 


Asplan Viak er engasjert av John Myrvang AS og NorStone AS til a !age en felles 
reguleringsplan for eksisterende og fremtidig masseuttak avsatt i kommuneplanens arealde!. 


For en best mulig utnyttelse av grusressursen, sam er registrert sam nasjonalt viktig i NGUs 
grus- og pukkdatabase, 0nsker Ringerike kommune en vurdering av mu!ige konsekvenser av 
utvidet uttaksgrense i forho!d til kommuneplanen f0r planprosessen startes med 
planprogram. Vurderingene baserer seg tilgjengelig informasjon. 


Sandvika, 13.11.2012 


Hjalmar T enold 
Oppdragsleder 


John Myrvang AS 1 NorStone AS 


Tiffany Nygard 
Oppdragsmedarbeider 


Asp tan Vlak AS 







FORSTUD1E for vldera uttak w qrusressursen p~ Hen 


1 KORT PRESENTASJON AV TILTAKET I PLANOMRADET 


Bakgrunn 
Bakgrunn for planarbeidet er znsket om a sikre areal for fremtidige sand· og steinressurser 
satt av til nfwrerende og fremtidig masseuttak i kommuneplanen for Ringerike kommune 
2007-2019. Area let sikres ved at det fremmes reguleringsplan for eksisterende virksomhet 
og fremtidig masseuttak. 


Avgrensning av planomr3deluttaksomr3de 
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Asplan Viak vii sta for planarbeidet pi! vegne av John Myrvang AS hvor Erik Chr. Heen er 
grunneier (gbnr. 27118) og for NorStone AS hvor Sven Bruner grunneier (gbnr.92/2/2). 1 
tillegg til ovenfor nevnte eiendommer vii industriomrade gbnr. 271/286 hvor John Myrvang 
AS er hjemmelshaver, deter av Nymobakken samt bo!igtomten gbnr. 271/122 sam grenser til 
masseuttaket innga i planomrildet (se figur 1). 


Avgrensning av planomril.de er ikke endelig fastsatt. For en best mulig utnyttelse av 
grusressursen vurderes mulige konsekvenser av utvidet uttaksgrense fzr endelig fastsetting 
av planomr3det. Virksomhetens art tilsier at deter sveert viktig a ha et lang~iktig perspektiv 
pa ressursuttaket. 


Det foresl3s fzlgende avgrensning i prioritert rekkefzlge (se figur 1 ): 


Altemativ 1 
Avgrensning inkluderer: 


1. Areal avsatt i kommuneplanen 
2. Omr3der rundt Lilletjem og omrtlder mot Storetjem 
3. En reduksjon av bredden p3 vegetasjonsskjermen/buffersone mot 


industriomr3det Vegetasjonsskjermen er vist med ca 80 meters bredde. 
Forslag til ny vegetasjonsskjerm er 30 meters bredde. 


4. Flytting av eksisterende kraftlinje pa gbnr. 9212/2 


Uttaksomractet avsatt i kommunep!anen er p3 ca 900 dekar. Forslag til utvidet uttaksomr3de 
er pa ca 250 dekar i tillegg. 


Altemativ 2 
Avgrensning inkluderer: 


1. Uttaksomffidet ti!svarer arealer avsatt i kommuneplanen til nfl.vrerende og 
fremtidig masseuttak og utgj121r ca 900 dekar. 


2. Vegetasjonsskjerm/buffersone mot industriomrildet reduseres til30 meter. 
Dette utgj0r 45 dekar i til!egg. 


3. F!ytting av eksisterende kraftlinje p8 gbnr. 92/2/2 
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3 DAGENS SITUASJON 


Heen Grustak !igger p3 Hensmoen, 6 km nord for Hrzmefoss. Omrtldet knytter seg til 
hovedvegsystemet via Hensmoveien og E16. Adkomst til uttaksomrtldet er fra Nymobakken. 


Figur 2: PltmomrtJdet Jigger pt10stsiden av Begna ca. 6 km nord for H"nefoss 


Virksomheten b!e etablert i 1935, og drives i dag av John MytVang AS pi! gbnr. 271/8. 
Grustaket er et av de st!Zlrste pa 0st1andet, og har sin hovedleveranse til st121rre 
betongprodusenter p3 Ringerike, Oppland og Oslo-regionen. Grustaket leverer tilslag til 
betong· og asfa!tproduksjon og har ogsa spesialisert seg pa rund natursingel og rund 
elvestein. Totalt leveres over 30 forskjellige varer fra Heen Grustak. Arlig uttaksmengde er 
200 000-250 000 tonn. 


Heen Grustak har i dag 17 3rsverk, herav 7 egne ansatte sjaf0rer.l til!egg erdet 3 
industribedrifter innenfor planomr3det sam til sammen sysselsetter 55 personer. 
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Agur4: Oagens sltuasjon og forsleg til plenomrMe; altemBtiv 1 med rod stiplet linje og Bllematlv 2 med sort 
stlplet linje. Planomr!Jdet gronser tfl skogsomr!Jder. Nord foromrlldet Jigger Hensmoen fndustrlomrlldo, 0st for 
omrMot E16 og s0r0st foromrlldot ligger bofigomr(lde p(J Nymoen. Bollgomrllde pll Hen lfgger vest for 
planomr(ldet. 


4 FORHOLDET TIL GJELDENDE KOMMUNEPLAN I 
REGULERINGSPLAN 


lnnenforforesratt planomrflde (se figur 1) er gbnr. 271/8 avsatt til navcerende og fremtidig 
masseuttak samt LNF-omritder i gjeldende kommuneplan (vedtatt 30.08.07). Tilgrensende 
eiendom gbnr. 92/2/2 er avsatt til fremtidig masseuttak og LNF~omritder. Gbnr. 271/286 er 
avsatt til industri, mens boligen pa gbnr. 271/122 er vist som LNF-omrflde. Planomritdet 
grenser til LNF-omr8der og er uregulert. 
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grunnvannsspeilet sam ma Jigge under uttaksnivaet. Dette gjelder for omr8det sam er avsatt 
til masseuttak i kommunep!anen (se snitt i vedlegg 1-3). Uttaksdybde vii avklares nrermere i 
planarbeidet 


Volum 
Altemativ 1 (se figur 1) er beregnet til a inneholde ans!agsvls 54 millioner tonn. 
Forutsetningen er uttak ned til kate 150 innenfor det arealet sam er avsatt til eksisterende og 
fremtidig uttaksomr8de for rastoffutvinning, og ned til kate 180 for utvidelse i nord og syd. 


Altemativ 2, sam omfatter kommuneplanens areal avsatt til rastoffutvinning, er beregnet ti! a 
inneholde ca 45 millioner tonn. 


Tidsperspektiv 
Dagens virksomhet pit Hensmoen tar ut mel!om 200 COO og 250 000 tonn pr ar. En ny aktsr 
i tHlegg vii trolig ske uttaksmengden med 100 000 tonn slik at totalt uttak villigge pa 350 000 
tonn pr ar. Med volumer sam nevnt ovenfor vii driftsperioden strekke seg over mange ar og 
uttaksmengden vii sannsynligvis 0ke ytterligere. Gitt et gjennomsnittlig artig samtet uttak pa 
500 000 tonn vii levetiden for altemativ 1 og 2 vcere henholdsvis 90 ar og 108 ar. Levetiden 
er et anslag ut fra stipulert arlig uttak og vii derfor vcere usikker. 


Gjennomforing, istandsetting og etterbruk 
Den lange tidshorisonten tilsier at deter vanskelig a fastsette etterbruken etter at grustaket 
er ferdig tatt ut Mulig etterbruk kan imidlertid, avhengig av kommunens behov, for eksempel 
vcere utbyggingsomritder (ncering/industri), deponiomritde eller LNF/friluftsomritde. 
Kommuneplanen er det rette verkt0yet for a avklare etterbruken pa grunn av den lange 
driftsperioden. 


Reguleringsplanen skat vise hvordan uttaksomrildet skal settes l stand. Det skal vurderes 
om og eventuelt hvordan etappevis istandsetting av uttaksomrildet kan gjennomfsres. For 
sand/grus er det viktig a ha tilgang til store omritder for a kunne blande ulike kvaliteter til ulikt 
forbruk/produkt. 


Mineral! oven sikrer Oirektoratet for Mineralforvaltning retten til a kreve driftsplan for tlltaket 
samt fsre tilsyn med masseuttaket Mineralloven med direktoratets tllsyn sikrer 
naturmangfotdlovens § 12. 


Krav om konsekvensutredning 
I Forskrift om konsekvensutredninger (§ 2 bokstav fog vedlegg 1) beskrives tiltak som alltid 
skal konsekvensutredes etter forskriften: «Uttak av maimer, mineraler, stein, grus, sand, !eire 
eller andre masser dersom minst 200 dekar samlet overflate blir bersrt eller samlet uttak 
omfatter mer enn 2 millioner m3• 


Reguleringsplanen utl0ser krav om konsekvensutredning fordi utvidelsesarealet for 
uttaksomradet er stsrre enn 200 dekar. 
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Vurdering av stsrbarhet 
Landskapets s8rbarhet for inngrep varierer noe me!lom altemativ 1 og 2. I altemativ 2 utgj0r 
hovedde!en av omrtldet Iandskap sam a!Jerede erforringet av menneske!ig aktivitet (dagens 
uttaksomr8de), og er derfor mindre s8rbart for inngrep. Altemativ 1 inneholder tjem og 
v3tmarksomr3de sam er s8rbart for inngrep. Begge altemativene ligger imid!ertid i omffider 
som i Hten grad eksponerer seg i landskapet og hvor det er liten variasjon i terrengform og 
vegetasjon. Jnngrepet Jar seg ogsa delvis reparere forc:li omrfldet bestar av l0smasser 
(10smasser er mindre s8rbart enn fjell). 


Ffgur 7: E16 sett mot nord. UttaksomrMet Jigger bok vegetasjonsbeltet I vest, og or lkke synflg fra E16 i dette 
omrMet (Kifdo: Goog/e Maps). 


Ontang!Konsekvens 
Alternativ 2 holder seg i hovedsak innenfor arealer satt av til masseuttak i kommuneplanen 
og medf0rer at omr3det rundt Litletjem beholdes intakt og at landskapsinngrep unngils i 
dette omritdet. 


Aftemativ 1 innebrerer at uttaksomrildet f0res i utkanten av myromr.3:det rundt Lilletjem og 
nordover mot s!Zlrenden av Storetjem. I tillegg utvides omr8det mot industriomffidet i 0st og 
boligomffidet i vest og innebrerer en reduksjon av vegetasjonsskjermen. Denne 
breddereduksjonen vii i liten grad p8virke tiltakets eksponering mot disse omffidene. Nrer- og 
fjemvirkning b0r unders0kes i det videre planarbeidet og det b0r !ages en 30-modell av 
dagens situasjon og p!anlagt tiltak. 


Storetjem og Lilletjem ink!. myromffider Jigger pfl ca. kate 190, mens omr8dene rundt 
tjemene ligger pfl ca kate 200. Det plan!egges a ta ut masser ned tO kate 170-180. Dette vii i 
star grad endre landskapskarakteren i omr8det. Landskapsrommene rundt tjemene sam 
defineres av lave 8srygger vii forsvinne. Forutsatt at UlJetjem med v3tmarksomr.3:de kan 
bevares selv om man senker terrenget rundt, vii ikke alternativ 1 n0dvendigvis gi store 
negative konsekvenser for landskapsbildet pS sikt. Dette forutsetter imidlertid at landskapet 
settes i stand og at stedegen vegetasjon kan reetableres. 


6.2 Nrermilj0 og friluftsliv 


Dagens situasjon 
Dagens uttaksomrilde grenser til skogsomffider. Det Jigger to boligomr3der i nrerheten av 
uttaksomritdet Boligomffidet pfl Nymoen ligger ca 300 meter s0rvest for dagens 
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Begge a!ternativer vii beslaglegge areater og fjerne skogsbilveger som i dag benyttes til 
friluftsform31. Skogsbilvegene kan imidlertid enkelt opprettho!des ved at de legges om etter 
hvert sam uttaksomr8det utvides slik at tverrforbindelser opprettholdes lengst mulig. 


Altemativ 1 vii i st0rre grad enn altemativ 2 redusere omr8dets attraktivitet sam 
friluftsomrilde ved at et st0rre areal benyttes til masseuttak. Alternativ 1 vii ogs8 gj0re 
boligomr3det ved Hen mindre attraktivt pa grunn av antatt 0kte miljiZiulemper sam stey og 
st0v samt en reduksjon av boligomrfldets nrerturomrilde. 
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Begge altemativene har lange tidsperspektiv f0r omr8det er ferdig tart ut, anslagsvis 108 ar 
for altemativ 1 og 90 Sr for altemativ 2. Det betyr at omr.3:det kan brukes til friluftsform81 i lang 
tid fremover, men at disponibelt areal gradvis vii reduseres. Uavhengig av valg av altemativ 
kan imid!ertid omr.3det settes i stand etter endt uttak, og igjen ha et potensial sam 
friluftsomr.3:de. 


Videre unders12Jkelser 
Det b0r undersskes nrermere hvilken miljsbelastning tiltaket kan fa for nrermilj0et og 
friluftslivet. Det b0r etableres kontakt med interesseorganisasjoner og naboer for a avklare 
bruk av omrildet 


6.3 Naturmilj0 


Dagens sftuasjon 
Deter ikke registrert prioriterte naturtyper i kommunens kartdatabase. Planomrildet er ikke 
unders0kt med unntak av Ulletjem. Naturtypekartleggingen identifiserte at Lil!etjem er en 
naturtype!okalitet; grytehu1Issj0 med intakt lavlandsmyr. Loka!iteten ble befart av Rune 
Solvang i Asplan Viak 2.10.2009. 


Lokaliteten karakteriseres sam artsfattig. Hvitmyrak og hvitlyng er dominerende arter. For 
svrig opptrer det !itt b!okkebrer og bj0nnskjegg samt noe flaskestarr, sivblom og tranebrer. 
Litt n!21kkerose og bukkeblad opptrer i vannkanten. Furu og noe 0revier opptrer i kanten av 
myra opp mot kanten av d0disgropa. 


Lokaliteten er minima It p§.virket. Deter kun et lite bryggeanlegg pa s0rsiden av 
tjemet. Lokaliteten er vurdert sam lokalt viktig (C) da lokaliteten best8r en grytehullssj0 
(dannet av d0disgrop) med intakt lavlandsmyr. Det kan vrere en interessant fauna av 
ferskvannsorganismer dersom grytehul!sj0en er fisketom. 


Omfang!Konsekvens 
lngen av uttaksaltemativene vii trolig fjeme det grunnvannsbaserte artsmangfoldet ved 
tjemet og myra (jf. vurderingene i kapittel6.4.3 Vanntema). Dette vii bli et sentralt 
utredningstema i den videre planprosessen. Altemativ 1 innebrerer forringelse av geologiske 
forekomster (landskapet rundt dsdisgropa/grytehullssjsen) pfl grunn av de store 
terrengendringene. 
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6.4 Naturressurser 


6.4.1 Sand 


Grus- og sandforekomsten er et stort breelvde!ta bygd opp til marin grense i en fjordarm i 
Tyrifjordbassenget. Forekomsten er meget viktig med kva!itetsmessig meget gode masser 
bade for veg· og betongforma!. Det er tidligere tatt ut store mengder flere steder pa 
forekomsten. I dag er det store uttak fra ett massetak. Hensmoen er sammen med Kilemoen 
de viktigste grusressursene i Ringerike kommune med bl.a. store !everanser av tilslag til 
forskjellig typer betongprodukter. Forekomsten forsyner miarkeder !angt ut over 
kommunegrensen og er klassifisert som en meget viktig ressurs i nasjonal sammenheng. 


6.4.2 Landbruk 


Omr3det bestar i hovedsak av skrinn furuskog med middels bonitet (se figur 8). Altemativ 1 
vii beslaglegge ca 250 dekar mer skog enn alternativ 2. 


Figur 13: Omrlldet bostclr I hovedsak av skog mod middels bonltet (KIIde: www.ringoriko.kommune.no) 


6.4.3 Vanntema 


Uttaksomn'!ldet avsatt i kommuneplanen er pa ca. 900 dekar. Fors!ag til utvidet uttaksgrense 
er p3 ca. 250 dekar. Alternativ 1 innebrerer et st0rre uttaksomr3de enn det som er avsatt i 
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Flgur 14: Kvartrorgeologisk kart som vlsar fjellblotnlngerog /"smassefordellng~m i omrlldet. Rosa: Fje/1. Orange: 
gfasifluvlalt (sand/grus). Gult fluvlalt (sand/slit). Lyseb!Mt: Marfnt (silt!lelr), Gramt Endomorone (aile 
fraksjoner). Brunt: myr!vfJtmark/lorv, 


Agur 15: storotjem og U/Jerjem mad h(l)yder og bronner 
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6.6 Forurensning 


Utvidelse av grustaket medfetrer lengre levetid for uttaksomffidet og 0kt produksjonsvolum 
da det b!ir 2 virksomheter sam skal drive parallelt. Oslomarkedet vii sta for den st0rste 
etkningen. Dette vii medf0re noe 0kt st0y og st0v over flere antall ar. Sam en del av 
planarbeidet skal det utf0res st0yberegninger for den to tale aktiviteten p3 omffidet (inklusiv 
trafikkst0y fra Nymobakken). Forskjellen mellom altemativ 1 og 2 er at boligene p3 Hen far 
0kt milj0belastning ved at sanduttaket kommer naennere og varer over en lengre tidsperiode 
(ca. 20 Sr) i a!temativ 1 enn i altemativ 2. 


6. 7 Transport og trafikk 


Planforslaget vii medfetre 0kt trafikk da deter to virksomheter sam skal drive parallelt. 
Trafikkbildet vii ogsci vare over flere ar. Altemativ 1 vii anslagsvis 0ke levetiden til 
masseuttaket med 20 ar i forhold til altemativ 2. 


Dagens uttak av sand har de siste ar ligget pa ca 250 000 tonn. Ca ha!vparten av 
uttaksmengden blir Ievert til bedrifter pa Hensmoen (Unicon og Spenncon) ogden 
resterende del blir fraktet med bil ut pa E16 til forbrukeme. Denne andelen representerer ca 
5000 billass (bit m/tilhenger) pr ar. Det er markedet sam er styrende for det artige 
uttaksvolumet og det antas at aktiviteten vii 0ke over den lange tidshorisonten. 


Dersom man antar en arlig samlet 0kning av uttaksvolumet pa 250 000 tonn, og dersom all 
sand gar ut p3 veg (E16) i hovedsak mot Oslo, vii det medf0re en 0kning pa ca 10 000 
billass pr ar dvs. en etkning av ADT (8rsd0gntrafikk) p8 55. Denne trafikk0kningen vii komme 
uavhengig av altemativ 1 eller 2, men altemativ 1 vii vare anslagsvis 20 ar lengre. 


6.8 Sysselsetting- samfunnsmessige konsekvenser 


Tiltaket vii gi 0kt sysselsetting. Dagens anta!l sysselsatte p3 Heen grustak er 17 arsverk 
inkludert transport. lnnenfor planomradet er det totalt 55 arsverk. Trolig vii en ny akt0r 
medf0re en 0kning med anslagsvis 5 arsverk. Altemativ 1 vii gi sysselsetting over en Jengre 
tidsperiode enn altemativ 2. 
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1. INNLEDNING 


Ringeriksregionen kan forvente en sterk befolkningsvekst i årene som kommer dersom 


realisering av nye samferdselsprosjekter knytter regionen nærmere Oslos voksende bolig- og 


arbeidsmarked. Bare i Oslo og Akershus tilsier SSB prognoser en befolkningsvekst på 300-


400.000 nye innbyggere fram mot 2030. Ringeriksregionen ligger i utkanten av dette 


vekstområdet i dag, men bedrede kommunikasjoner kan endre dette. 


 


Rambøll har på oppdrag for Ringerike utvikling AS vurdert hvilken betydning 


samferdselsprosjektene vil få for regionen. I tillegg er det gjennomført en fortettingsanalyse med 


sikte på må avdekke potensialet for utvikling av bolig- og næringsområder innenfor eksisterende 


byggesone. Intensjonen med arbeidet har vært å skape et grunnlag for utvikling av strategier for 


bolig- og næringsutvikling. Slik kan regionen stå bedre rustet til å møte endrede 


rammebetingelser, og utnytte dette til å skape gode kommuner. 


 


Denne rapporten tar for seg fortettingsanalysen, gjennomført for by- og tettstedsområdene 


Hønefoss, Vik og Nesbakken. Rapporten beskriver fortettingspotensialet i sentrums- og 


kollektivnære områder, vurderer områdenes egnethet, og kommer med anbefalinger for videre 


strategiarbeid. I tillegg er det gjort overordnede vurderinger av tettstedsstruktur, 


senterdannelser og funksjonsfordeling. Som vedlegg til rapporten følger kart med oversikt over 


hvilke arealer som er vurdert, og en tabell over utbyggingspotensial på hver enkelt delområde.  


 


 


Områdene som er analysert 


Nesbakken 


Hønefoss 


Vik 
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2. METODE 


I dette oppdraget har vi søkt å bruke en metode som ikke kun beregner et teoretisk 


fortettingspotensial, men som tar utgangspunkt i eksisterende by- og tettstedstruktur, samt 


tidligere praksis med fortetting. Slik har vi søkt å gjøre analysene relevante i forhold til 


kommunenes videre planarbeid. Figuren under viser stegene i metodikken som er benyttet: 


 


 


2.1 Velge ut områder 


I arbeidet har vi tatt utgangspunkt i at Hønefoss, Vik og Nesbakken utvikles på en slik måte at 


sentrumsnære arealer utnyttes bedre. Videre har vi lagt opp til byplangrep som bygger opp et 


reisemønster som er mer basert på kollektivtrafikk, sykkel og gange. En forbedret 


jernbanetilknytning til Hønefoss vil være en viktig drivkraft for befolkningsvekst og 


næringsutvikling. Vi har derfor lagt til grunn at framtidig arealutvikling bør bygge opp under en 


slik jernbanesatsing. 


 


Videre har vi gjort antakelser om rekkefølge på utvikling av områder. Her har vi søkt å ta hensyn 


til usikkerhet rundt detaljert utforming av framtidig vei- og jernbanesystem. Et hovedprinsipp har 


vært å fortette og transformere fra sentrum og ut, og ikke legge opp til unødvendig byspredning.  


 


I søket etter arealer har vi benyttet oss av informasjon fra administrasjonene i kommunene, 


befaring i alle tre kommunene og ortofoto. 


2.2 Vurdere potensial 


Med utgangspunkt i forutsetninger om byplangrep, har vi kategorisert soner med hensyn på 


blanding av funksjoner. Her har vi søkt å definere områder med funksjonsblanding, områder med 


primær bolig og noe næring, samt rene boligområder.  


 


Kategoriene som er brukt er: 100% næring, 50% næring / 50% bolig, 25% næring / 75% bolig, 


100% bolig 


 


Vi har benyttet eksempler fra eksisterende bebyggelse for å finne stedstypisk arealutnyttelse. 


Normalt vil en i beregningen av prosentandel bebygd areal (% BYA) ta med parkeringsareal og 


likende. Vi har forenklet dette og kun sett på fotavtrykket til eksisterende og framtidig 


bebyggelse. I resten av denne rapporten vil vi henvise til denne forenklede varianten av 


utnyttelsesgrad når vi bruker % BYA.  


 


Vedlegg 5 viser områder i Hønefoss vi har benyttet til å finne typiske utnyttelsesgrader. Figuren 


og tabellen under viser noen av disse områdene med tilhørende utnyttelsesgrader: 


•Forutsetninger om byplangrep 


•Vurdering av utbyggingsrekkefølge 


•Arealsøk 


1. Velge ut områder 


•Definere bruk (sentrum, bolig, næring) 


•Definere utnyttelsesgrad, høyder og boligstørrelse 
2. Vurdere potensial 


•Vurdere mulig konflikter 


•Vurdere andre forhold som har betydning for 
gjennomføring 


3. Vurdere egnethet 
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1. 4040 tomt,  


2086 grunnflate 


BYA* 51 % 


 


2. 6904 tomt 


3764 grunnflate 


BYA* 54 % 


 


3. 6136 tomt 


3653 grunnflate 


BYA* 59 % 


 


9. 31626 tomt 


6739 grunnflate 


BYA* 21 % 


BYA* omfatter kun 


bygningenes fotavtrykk 


Eksempler på utnyttelsesgrad i eksisterende byggeområder 


 


I fortettingsanalysen har vi benyttet utnyttelsesgrader på mellom 20% og 50%, avhengig av hva 


slags område som er vurdert.  Videre har vi satt antatt bygningshøyde fra to til fire etasjer med 


tilbaketrukket femteetasje, samt lagt til grunn gjennomsnittlig leilighetsstørrelse på 90 m2.   


 


Det er vesentlig å være klar over at vi her har operert med sekkekategorier, og at i pratisk 


planlegging vil utnyttelsesgrad, høyder og leilighetsstørrelser variere. Vi vurderer det imidlertid 


slik at med de forutsetningene vi legger til grunn, får vi ut moderate anslag på 


fortettingspotensial. 


 


I noen delområder som er vurdert eksisterer det bygninger i dag. Disse arealene er ikke trukket 


fra beregnet fortettingspotensial.   


2.3 Vurdere egnethet 


Alle delområdene er vurdert i forhold til egnethet. Vi har her valgt en enkel tilnæring for å gi en 


samlet oversikt over eventuelle forhold som kan vanskeliggjøre realisering av fortetting og 


transformasjon.  


 


Følgende forhold er vurdert: 
 Konflikt i forhold til kulturminner og kulturmiljøer (Kilde: Riksantikvarens NB!-register, 


SEFRAK-registeret over bygninger eldre enn 100 år og www.kulturminnesok.no) 


 Konflikt i forhold til natur og friluftsliv(Kilder: Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase, 


kommuneplanene) 


 Usikkerhet pga framføring av framtidig jernbane og vei (Kilde: KVU for Ringeriksbanen og 


Jernbaneverkets høyhastighetsutredning)  


Resultatet er presentert i tabellform i kapittel 5. 


 


I de fleste områdene er det eksisterende bebyggelse eller virksomheter. Dette varierer fra lavt 


utnyttede arealer til områder med nylig realiserte bygninger, for eksempel bilforretninger. Vi har 


derfor ikke vurdert egnethet i forhold til dette temaet, men trukket inn forhold rundt drøfting av 


eksisterende bebyggelse der det har vært relevant i kapittel 4.  



http://www.kulturminnesok.no/
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3. VALG AV HOVEDGREP 


3.1 Hønefoss  


Kollektivbasert utbygging - Kollektivtransport, gang og sykkel er utgangspunktet for denne 


fortettingsanalysen. Hønefoss har en utfordring knyttet til bilbruk, med mye trafikk gjennom 


sentrale deler av byen (se egen samferdselsanalyse). Dette kan delvis løses gjennom å bygge 


nye veiforbindelser og lede trafikken utenom de mest belastende strekningene. Med den sterke 


befolkningsveksten som er ventet i kommunen vil imidlertid ikke veibygging alene løse byens 


transportbehov. Et effektivt og attraktivt kollektivsystem, både internt i byen og for pendlere, er 


en forutsetning for å skape bedre bymiljø og mer effektiv trafikkavvikling.  


 


Nord-søraksen - en betydelig andel av byens innbyggere og arbeidsplasser er i dag konsentrert 


rundt en nord-sørakse som strekker seg fra Hvervenmoen via Osloveien, sentrum og Hønengata. 


Strekningen er selve ryggraden i transportsystemet gjennom Hønefoss, men har stor 


trafikkbelastning. Det er ventet at denne belastningen vil øke i årene som kommer. Deler av 


trafikken vil kunne ledes utenom byen via nye veiforbindelser, men en vesentlig andel av 


trafikken er interne reiser som er vanskelig å lede bort fra gatene, nettopp fordi virksomhetene 


og boligene er selve målpunktet for turen. Selv om trafikken er en betydelig utfordring for byen, 


representerer den også en mulighet. Med en stor andel boliger, arbeidsplasser og handel er nord-


søraksen det beste utgangspunktet for å overføre korte bilturer til gang, sykkel eller 


kollektivtransport. I dag har bilen prioritet i store deler av aksen, men dersom man skal redusere 


trafikken og skape bedre bymiljø må det prioriteres annerledes. En slik prioritering er lagt til 


grunn for dette arbeidet. Ikke fordi det var én av mange muligheter, men fordi det er den eneste 


muligheten dersom Hønefoss skal håndtere befolkningsveksten og samtidig ha et godt bymiljø.  


 


Utbyggingsmønster - i grove trekk kan man snakke om to typer av utbyggingsmønster: fortetting 


eller tettstedsutvidelse. Krakstadmarka er et eksempel på sistnevnte, en utbygging som brer seg 


utover fremfor å vokse innover. I Hønefoss er det ikke mangel på areal - tvert i mot har byen et 


betydelig fortettingspotensial innenfor dagens byggesone. Fortetting vil være en forutsetning for 


å heve byens attraktivitet. Befolkningsveksten er i så måte en unik mulighet til å forbedre byen 


gjennom å fylle mange av de tomrommene som parkeringsplasser og utflytende næringsområder 


opptar i dag. Gjennom å satse på fortetting i nord-søraksen gir man et bedre grunnlag for 


kollektivtransport, samtidig som man revitaliserer de mest sentrale delene av byen. Fordi 


fortettingspotensialet er så stort, vil i prinsippet nordsør-aksen alene være nok til å ta unna 


behovet for nye boliger og næringsvirksomhet i lang tid fremover. Erfaringsmessig gjør man ofte 


litt "både-og", ved at man fortetter, samtidig som man utvider tettstedsgrensen. På denne måten 


oppnår man ikke den effekten som fortetting kan gi, ved at stadige utvidelser som oftest blir 


bilbasert og dermed svekker mulighetene for å overføre folk fra bil til kollektiv eller gang/sykkel. 


For Hønefoss, som har et store fortettings- og transformasjonsområder, vil det derfor være en 


fordel om en størst mulig andel av veksten kommer innenfor eksisterende tettstedsgrense. 


3.2 Hvor og hvordan kan man fortette på Hønefoss?  


Vedlegg 2 angir seks delområder som hver kan ha flere soner avhengig av hvilke funksjoner og 


hvilken utnyttelse de innehar i dag. De seks sonene er Hønefoss nord, Hønefoss sør, Hønefoss 


vest, sentrum, Hvervenmoen og Krakstadmarka. Sistnevnte er ikke en del av fortettingsanalysen, 


ettersom området representerer en byutvidelse, og behandles derfor noe annerledes. De øvrige 


områdene gjennomgås her, og en sammenstilling av de viktigste punktene er vist i Vedlegg 1.  


 


Hønefoss nord - området langs Hønengata er i hovedsak satt sammen av tre ulike typologier - 


enhetlige boligområder, storskala næringsområder og blandingsområder. Boligområdene innehar 


til dels store kvaliteter, og det vil være en utfordring å fortette disse ytterligere. Heller ikke fra et 
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kommersielt ståsted er det sannsynlig at det er særlig interesse for fortetting som innebærer 


oppkjøp og riving av eneboliger. Det er heller ikke et arealbehov som tilsier at man bør gå løs på 


denne type områder. Næringsområdene er en blanding av industri, handel og kontor. Typisk for 


disse områdene er store parkeringsarealer og lav utnyttelse. Fortetting er derfor en høyst aktuell 


strategi. Blandingsområdene representerer en utfordring fordi de bidrar til at ulike virksomheter 


flyter utover, fremfor at de konsentreres på ett sted. Deler av Hønengata har derfor fått et noe 


"rufsete" uttrykk, og virksomhetene langs gaten bidrar til å forringe en del av de kvalitetene som 


boligområdene innehar. En strategi hvor man rendyrke boligområdene og samler publikumsrettet 


virksomhet vil være en fordel.  


 


 


Kolbotn - fortetting når alternativene er få - blokkbebyggelse erstatter eneboliger fra 60- og 70-tallet. 
Foto: Petter Bogen Arkitektkontor 


Dersom handel konsentreres til et avgrenset område langs Hønengata gir dette mulighet for et 


mer urbant uttrykk og kortere avstander. Dermed reduseres reiseaktiviteten mellom butikkene, 


og muligheten for byliv øker. Et nordre bydelssenter bør ikke være for stort. Strekningen langs 


Hønengata, mellom jernbanen og Dronning Ragnhilds vei, vil trolig være tilstrekkelig for handel 


og publikumsrettet virksomhet. Et større område kan bli vanskelig å fylle. Det er også viktig at et 


bydelssenter innehar funksjoner som dekker behovet til lokalbefolkningen, og ikke at det 


etableres et stort antall virksomheter i konkurranse med sentrum.  Området øst for Hønengata 


kan imidlertid inneholde annen type næringsvirksomhet enn handel, gjerne i kombinasjon med 


bolig. Nord og sør for Nordre sentrum rendyrkes derimot boligområdene for å avgrense både 


Hønefoss sentrum og det nordre bydelssenteret.  


 


Sentrum - Sentrumsområdet er i dag stort i forhold til innbyggertallet, og det er en utfordring å 


skulle fylle hele sentrum med aktiviteter som skaper levende gater og byrom. Selv om det er 


ventet sterk befolkningsvekst i kommunen vil sentrumsområdet være tilstrekkelig stort for lang 


tid fremover. Det vil derfor være krevende å skape godt byliv dersom man utvider sentrum før 


man har fylt opp ledige arealer innefor eksisterende sentrumsstruktur (avgrensing av sentrum er 


vist på vedlegg 1 med rød stipling).  


 


Sentrumsområdet preges av kontrasten mellom den historiske byen, næringsområder fra byens 


industriperiode, bilbaserte næringsbygg med store parkeringsarealer, og nyere 


fortettingsprosjekter. De mest sentrale delene av sentrum har mange kvaliteter, urbanitet og et 


velfungerende byliv på gateplan. Det samme gjelder for Nordre torg hvor historiske bygninger, 


gatene og elven gir et særpreget bymiljø. De to næringsområdene på hver side av Hønefoss bru 


gir mulighet for å trekke sentrum nordover og knytte Nordre torg og sentrum bedre sammen. 


Potensialet for boliger og arbeidsplasser er også stort på disse arealene. Stort fortettingspotensial 


finner man også i kvartalene sør og øst for torget, mellom Kongens gate og Holmboes gate. I 


dette området dominerer parkeringsplasser, ledige tomter og til dels utdatert bygningsmasse. 


Muligheten for å heve sentrums attraktivitet er i stor grad knyttet til transformasjon og fortetting 
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av disse kvartalene. I øvrige områder finnes det ledige arealer litt her og litt der, som utvilsomt 


vil kunne løfte sentrums attraktivitet om de ble bebygd på en god måte, men som ikke alene 


representerer et stort fortettingspotensial.    


 


 


 


 


 


 


 


 


Sentrum - nyere fortettingsprosjekter med ulike utnyttelse 


 


I sentrum er det flere behov som skal ivaretas med hensyn på eksisterende bebyggelse, 


trafikkavvikling og ulike funksjoner. Noen deler av sentrum vil tåle en høy utnyttelse, hvor det er 


mulig å innpasse høyere bebyggelse enn i den historiske bykjernen. I analysen er det derfor 


differensiert mellom områder utenfor det historiske sentrum, hvor utnyttelsen kan være noe 


høyere, og områder hvor hensynet til den eldre bebyggelsen tilsier lavere utnyttelse.    


 


Hønefoss vest - I et lengre perspektiv er Hønefoss vest et interessant område med sikte på å 


skape en tredje vekstretning for byen. Området ligger sentralt i forhold til jernbanestasjonen og 


sentrum, men forbindelsen til omkringliggende bydeler er en utfordring. Hva som skjer i dette 


området er avhengig av hva som skjer med jernbanen. For Hønefoss vil det være avgjørende at 


Ringeriksbanen stopper sentralt i byen dersom man skal utnytte det potensialet som jernbanen 


representerer. I så måte er dagens stasjonsplassering ikke ideell, men kanskje bedre enn 


alternativene ettersom det vil være vanskelig å innpasse en ny stasjon nærmere sentrum.  


 


Gitt at stasjonen blir liggende der den er i dag gir dette store muligheter for omkringliggende 


områder. Gamle næringsområder på nordsiden av stasjonen representerer et betydelig potensial 


for byutvikling, og vil på lang sikt være en mulig utviklingsretning for sentrum. Avgjørende for en 


slik utvikling er koblingen til sentrum. En forbindelse hvor sentrumsgatene strekkes vestover og 


kobles på et fremtidig gatenett ved jernbane, er sammen med oppgradering og tilrettelegging for 


gående og syklende, første brikke i å knytte områdene bedre sammen. Den sentrale 


beliggenheten tilsier også at området gis en høy utnyttelse, med blanding av boliger og 


arbeidsplassintensiv næringsvirksomhet. Kanskje vil området en gang kunne bli et nytt "Vestre 


torg" - en tett by like ved sentrum og jernbanen, som spiller på de omkringliggende 


naturkvalitetene som eleven og grøntdragene representerer. Foruten et nytt "Vestre torg" vil det 


også være mulig å se på fortetting i eksisterende boligområder nord for Soknedalveien. 


Områdene har i dag lav utnyttelse, og kan med fordel fortettes for å styrke kollektivgrunnlaget 


og tydeliggjøre avgrensingen til grøntkorridorene.  


 


Hønefoss sør - området har mange fellestrekk med Hønefoss Nord, men færre boliger og en stor 


andel plasskrevende varehandel. Området ligger sentrumsnært, og utvikling av et eget 


bydelssenter bør i enda større grad enn i nord konsentreres til et avgrenset område. Høyskolen 


representerer i så måte en mulighet for å gjøre deler av Osloveien til et noe mer bymessig strøk, 


med studentboliger og virksomheter rettet mot studentene.  


 


Næringsområdene er store og ligger sørvvest i bydelen. Disse har et enhetlig preg og 


transformasjon vil være krevende. Realistisk sett er det særlig de nordre områdene som har 


størst potensial for transformasjon. Det vil være en fordel om storparten av disse områdene 


transformeres til bolig. På den måten vil flere ha gang- og sykkelavstand til sentrum, og 


grunnlaget for kollektivtransporten styrkes. Sammenliknet med Hvervenmoen har det oppstått 
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en omvendt situasjon av det man kanskje kunne ønske seg. Plasskrevende varehandel kunne 


med fordel vært lagt lengre borte fra sentrum, slik at kontorer og annen arbeidsplassintensiv 


virksomhet kan etableres nært sentrum og kollektivtransport. Det er imidlertid ikke realistisk å 


snu denne utviklingen med det første, og en stor del av virksomhetene i dette området vil trolig 


ligge der i mange år fremover. Fokus bør derfor i større grad ligge på fortetting av eksisterende 


områder, og transformasjon av arealer hvor næringsetablering er mindre attraktivt. 


 


Hvervenmoen og Krakstadmarka - områdene representerer en utvidelse av tettstedsgrensen, og 


regnes således ikke som fortetting. Vi har likevel gjort en grov vurdering av potensialet for 


henholdsvis næring (Hvervenmoen) og bolig (Krakstadmarka). Intensjonen med dette er å skape 


et sammenlikningsgrunnlag med tallene fra fortettingsområdene, og kanskje bringe inn en ny 


alternativ tenkning i forhold til fremtidig utnyttelse av områdene. Når det gjelder Hvervenmoen 


kan fortetting være et aktuelt tema innenfor eksisterende byggesone, men området er relativt 


nytt og det vil trolig ikke være aktuelt å sette i gang fortettingsprosesser her på en stund.   


 


Andre aktuelle fortettingsområder - fortetting kan i prinsippet skje hvor som helst innenfor 


byggesonen, men noen områder en bedre egnet enn andre. Nord-søraksen er som nevnt det 


beste utgangspunktet for å konsentrere veksten der hvor potensialet for miljøvennlig transport 


og heving av byens attraktivitet er størst. Utover de allerede nevnte områder er Hønefoss preget 


av ulike typer boligområder med til dels svært ulike utnyttelse. Fortetting vil være krevende 


mange steder, men dersom man skulle tatt for seg ett av disse områdene er platået vest for 


sentrum og sør for jernbanestasjonen interessant. Området har i dag relativt lav utnyttelse 


sammenliknet med andre sentrumsnære områder. I eksempelstudien (Vedlegg 5) har vi sett på 


utnyttelsesgraden i deler av dette området (nr 10) og sammenliknet det med boligområdet øst 


for sentrum (nr 9). Utnyttelsesgraden i område 9 ligger på % BYA (bebygd areal) = 21 %, mens 


% BYA = 15 % for område 10. Dette indikerer at utnyttelsen i dette området med fordel kan bli 


noe høyere, uten at det trenger å gå på bekostning av kvalitetene som er typisk for 


småhusområdene. Det er særlig i en situasjon hvor Ringeriksbanen ender ved dagens stasjon at 


det kan være aktuelt å se nærmere på området. Lokaliseringen gir mulighet for korte avstander 


og forbindelse til stasjonen og sentrum, noe som vil kunne redusere behovet for bil.  


3.3 Nesbakken - fortetting i sentrum og langs Glassverkveien 


Nesbakken er inne i en positiv utvikling i forhold til fortetting og vitalisering av sentrumsområdet. 


Oppgradering av Storgata og nyere bolig- og næringsprosjekter er viktige bidrag i denne 


prosessen. Samtidig skjer det en betydelig utbygging utenfor sentrumsområdet, og potensialet i 


sentrum er fortsatt stort - kommunens størrelse tatt i betraktning. Det er også et ønske fra 


kommunen at de østre boligområdene langs Glassverkveien skal knyttes nærmere sentrum. 


Dette gir et godt grunnlag for fortettingsanalysen med sikte på å bygge opp under en struktur 


som har potensial for kollektivtransport, gang og sykkel. Videre fortetting i sentrum og utvikling 


av en østre "arm" langs Glassverkveien er derfor utgangspunktet for analysen av Nesbakken.  


 


 


 


 


 


 


 


 


Nesbakken sentrum - nyere fortettingsprosjekter og oppgradering av Storgata 


 


 


  







 


HØNEFOSS, NESBAKKEN OG VIK 11 (19) 


 


 


 


 


 


Rambøll 


3.4 Vik - tettstedsutvikling langs hovedveisystemet 


Vik er et lite kommunesenter langs E16 i en kommune med stor befolkningsvekst. Her finner man 


et knippe butikker, noen leilighetsbygg, skole og rådhus. Stedet bærer preg av manglende 


struktur og et dominerende veianlegg. Dette gir noen utfordringer i forhold til å skape et godt 


sentrum for kommunens innbyggere. Selv om tettstedet er lite utbygget i dag, er det likevel 


store begrensinger knyttet til videre utvikling. Naturvernområder, dyrket mark, E16 og 


usikkerhet rundt fremtidige traseer for vei og jernbane gir begrensede vekstmuligheter. Hvordan 


skal fremtidens Vik se ut? Hva skal være der? Hvem skal bo der? Osv. Dette er problemstillinger 


som kanskje er vel så viktig som spørsmålet om hvor mange boliger og arbeidsplasser man kan 


få plass til. Mye avhenger av hvor nye vei- og jernbanelinjer havner. Utgangspunktet for 


analysen av Vik har derfor vært å se på hvilke områder som kan tenkes bygges ut/fortettes, 


under forutsetning av at E16 flyttes og dagens vei gjennom Vik kan nedbygges. I tillegg har vi 


sett på eksisterende byggesone og hvilke områder som kan tåle en høyere utnyttelse innenfor 


denne. Vi har derimot ikke sett på hvordan dette kan se ut, og hvordan en slik utvikling kan 


løses. En mulighetsstudie med sikte på stedsutvikling, sentrumsdannelse og identitet er derfor en 


oppfølging av fortettingsanalysen det kan være verdt å se nærmere på når spørsmålet om 


veiføring for ny E16 er avklart.  


 


                


Sentrum av Vik  
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4. FORTETTINGSOMRÅDER OG POTENSIAL 


4.1 Hønefoss nord 


Hønefoss nord omfatter fortettingsområdene 1-7 og 35, vist i vedlegg 2a. Til sammen er disse 


områdene på 148 daa.   


 


Samlet potensial næring = 59.752 kvm. 


Samlet potensial bolig = 108.622 kvm, tilsvarende 1207 boliger. 


 


Om tallene - det største potensialet i Hønefoss nord ligger på delområdene 4a, 4b og 5. Store 


deler av dette området er under planlegging i dag, og det er sannsynlig at dette vil bli realisert. 


Størst usikkerhet er det knyttet til delområde 5 som i dag inneholder industri. Dagens virksomhet 


er lite egnet for lokaliteten, men området har mye bygningsmasser som kan bli vanskelig å fjerne 


eller bruke til andre formål ved en eventuell transformasjon. Disse tre delområdene, kanskje 


særlig 4a og 4b er imidlertid svært viktig i forhold til å revitalisere og utnytte potensialet i denne 


delen av Hønefoss.  


 


I analysen er det lagt til en grunn en relativt høy tetthet i området, betydelig høyere enn den 


som er i dag, men lavere enn i sentrum. Utnyttelsen ligger på mellom 30-40 % BYA, med 


bygninger på 3-4 etasjer. Næring er konsentrert til 4a og 4b, mens forretninger og 


publikumsrettet virksomhet er tenkt plassert langs Hønengata. Øvrige områder rensyrket til 


boligformål.  


 


Noen utfordringer - særlig 4a, 4b og 5 er store områder som det vil ta tid å gjennomføre. 


Hønefoss er ikke stor nok til at mange tusen kvadratmeter bolig og næringslokaler realiseres over 


en kort periode. Det vil derfor måtte legges opp til en trinnvis utvikling, med klare retningslinjer 


for hvordan området skal utvikles. Område 5 er spesielt utfordrende da det ligger dårlig plassert i 


forhold til det kollektive transportsystemet, og at det derfor er vanskelig å se hvordan en skal få 


et grunnlag for transformasjon av dette området som gjør det mulig å flytte dagens 


næringsvirksomhet. 


 


For nyere kontorbygg er arealforbruket per ansatt vanligvis et sted mellom 25 og 40 kvm. Gitt at 


all næringsvirksomhet i området blir arbeidsplassintensiv gir dette mellom 2000 og 3000 ansatte, 


i tillegg til ca 2500 nye bosatte (2,2 personer per husstand). Antall ansatte er trolig det mest 


usikre ved disse tallene, ettersom tallene avhenger av type virksomhet man planlegger for. 


Uansett vil realisering av områdene bidra til en betydelig trafikkvekst gjennom Hønengata, 


hvilket forsterket behovet for et godt kollektivtilbud.  


4.2 Hønefoss sentrum 


Hønefoss sentrum omfatter fortettingsområdene 8-22, samt 27, 28 og 36, vist i vedlegg 2b. Til 


sammen er disse områdene på 147,7 daa. Riktignok ligger 27 og 28 utenfor sentrum, men 


bortsett fra det ligger alle områder innenfor det vi har definert som sentrum.  


 


Samlet potensial næring = 70.642 kvm. 


Samlet potensial bolig = 164.891 kvm, tilsvarende 1835 boliger. 


 


Om tallene - det største potensialet i Hønefoss sentrum ligger på delområdene 10, 11 og 14. 


Dersom man ser bort fra delområde 27 og 28 kan sentrum ta i mot ca 3000 nye bosatte og 4000 


nye ansatte, gitt samme forutsetninger som for Hønefoss nord. I sentrum har vi lagt til grunn en 


høyere utnyttelse enn i øvrige områder, med 30-50 % BYA og 3-5 etasjer. Høyde og 
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utnyttelsesgrad varierer fra sted til sted, og vi har forsøkt å tilpasse dette ut fra forutsetningen 


på den enkelte lokalitet. Deler av områdene er allerede under planlegging, og vil trolig bli 


realisert innen kort tid.   


 


Noen utfordringer - Størst usikkerhet er det knyttet til delområde 10 og 11 som ligger på gamle 


industritomter ved elven. Her kan det dukke opp flere usikkerheter knyttet til trafikk, forholdet til 


eleven, bevaringsverdige bygninger og anlegg etc. En annen utfordring er eksisterende bruk av 


en del områder, enten det er snakk om bygninger, parkeringsplasser eller ulike typer 


installasjoner. Mange grunneiere med ulike forutsetninger og ønsker for eiendommene sine kan 


bidra til at transformasjon og fortetting i sentrumsområdene blir vanskelig. I slike tilfeller er det 


derfor viktig at kommunen inntar en aktiv rolle i forhold til samhandling og gjennomføring av 


prosessene.  


4.3 Hønefoss sør 


Hønefoss sør omfatter fortettingsområdene 29-34, vist i vedlegg 2c. Til sammen er disse 


områdene på 236,5 daa. Delområde 34 ligger utenfor halvøyen som øvrige områder er en del av, 


men har omtrent samme avstand til sentrum.  


 


Samlet potensial næring = 138.827 kvm. Utenom 30c er arealet på 12.827 kvm. 


Samlet potensial bolig = 161.507 kvm, tilsvarende 1794 boliger. 


 


Om tallene - det største potensialet i Hønefoss sør ligger på delområdene 30a-c. Dersom man ser 


bort fra delområde 30c og 34 kan Hønefoss sør innpasse ca 3900 nye bosatte og 300 nye 


ansatte. I sør har vi lagt til grunn en utnyttelse på 30-40 % BYA og 3-4 etasjer. Delområde 29 er 


under realisering og vil trolig få en utnyttelse som er noe høyere enn det vi har lagt til grunn. 


 


Delområde 31 og 32, som ligger langs Osloveien, har en del likhetstrekk med Hønengata. Det er 


behov for opprydning og tydeligere deling mellom hvilke områder som skal benyttes til hva. 


Dersom man skal satse på et bydelssenter, tilsvarende Hønefoss nord, bør dette avgrensens til et 


lite område langs Osloveien. Studentene ved høyskolen kan være en viktig ressurs i en slik 


satsing, både med tanke på studentboliger og næringsvirksomhet.     


 


Noen utfordringer - Det er betydelig usikkerhet knyttet til delområde 30c, og man bør derfor 


være varsom med å løfte frem potensialet for dette området. Ved transformasjon til mer 


arealeffektive næringer og høyere utnyttelse vil 30c alene kunne romme ca 3000 ansatte dersom 


dagens virksomheter flyttes et annet sted. En slik prosess vil være svært krevende og kanskje 


ikke verken ønskelig eller nødvendig. Det finnes imidlertid et stort fortettingspotensial mellom 


eksisterende bebyggelse, og trolig vil næringsarealet kunne dobles uten at det går på bekostning 


av dagens virksomheter.  


 


Også delområde 30b er det knyttet en del usikkerhet til. Området består i dag hovedsaklig av 


bilforretninger. Disse drar fordel av å være lokalisert nært hverandre, men ligger samtidig lite 


gunstig til i forhold til eksponering mot Osloveien. Kombinasjonen bilforretninger og boliger er 


også uheldig, og det kan derfor tenkes at disse etter hvert blir relokalisert.  


4.4 Hønefoss vest 


Hønefoss vest omfatter fortettingsområdene 23-26, vist i vedlegg 2d. Til sammen er disse 


områdene på 168,6 daa.  


 


Samlet potensial næring = 52.410 kvm. 


Samlet potensial bolig = 133.580 kvm, tilsvarende 1484 boliger. 
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Om tallene - alle delområdene i Hønefoss vest har et betydelig byutviklingspotensial. Dersom 


man ser for seg en tett bystruktur, tilnærmet den vi har lagt til grunn i sentrale deler av 


Hønefoss nord, vil områdene kunne huse ca 3200 nye bosatte og 1300 nye ansatte. For 


delområde 25 har vi lagt til grunn en lavere utnyttelse, av hensyn til eksisterende bebyggelse og 


krevende terreng. I delområde 26 har vi gått bort fra kommunens egne intensjoner om 


næringsvirksomhet og anbefaler i stedet boliger. På den måten styrker man en eventuell 


sentrumsutvidelse på delområde 23, og bygger opp under Soknedalsveien som høyfrekvent 


kollektivakse.  


 


Noen utfordringer - Det er stor usikkerhet knyttet til femtidig lokalisering av Hønefoss stasjon. 


Dersom stasjonen flyttes fra dagens lokalisering vil det være mindre interessant og utvikle 


delområde 23 og 24 slik det her er skissert. Kombinasjonen av nærhet til sentrum og 


jernbanestasjonen er selve grunnlaget for å satse på en høy utnyttelse med variert innhold. Hvis 


stasjonen flyttes kan det tenkes å redusere utnyttelsen og øke andelen boliger. God forbindelse 


til sentrum og satsing på Soknedalsveien som kollektivakse er imidlertid viktige forutsetninger for 


å redusere bilbruken og forbedre forbindelsen til øvrige bydeler. 


4.5 Hvervenmoen 


Hvervenmoen består av delområde 37, vist i vedlegg 2e. Området er til sammen 166 daa stort.  


Samlet potensial næring = 174.300 kvm. 


 


Om tallet - delområdet er ikke et fortettingsområde, men en utvidelse av Hvervenmoen 


næringspark. Det er lagt til grunn en utnyttelse på 30 % BYA, med bygninger på mellom 3 og 4 


etasjer. Forutsatt at området bygges med arbeidsplassintensiv virksomhet gir dette rom for ca 


4300 ansatte.  


 


Noen utfordringer - Det er usikker i hvilken grad området vil romme kontorarbeidsplasser, som er 


den type virksomhet som gir flest ansatte per dekar. Man kan se for seg ulike typer virksomhet i 


området, f. eks plasskrevende handel eller industri. Antall ansatte vil da bli betydelig redusert. 


Typiske lager/logistikkvirksomheter har gjerne ikke mer enn 1 ansatt per daa (hvilket her ville 


gitt ca 170 ansatte). En utvikling hvor deler av den plasskrevende handelen flyttes fra 


sentrumsnære lokaliteter til Hvervenmoen kan være en annen aktuell strategi. Spennet er derfor 


stort, og avhenger i hovedsak av hvilke virksomheter som legges til området.  


4.6 Krakstadmarka 


Krakstadmarka består av delområde 38, vist i vedlegg 2f. Området er til sammen 1050 daa 


stort. Samlet potensial bolig = 420.000 kvm, tilsvarende 4667 boliger. 


 


Om tallet - delområdet er ikke et fortettingsområde, men en utvidelse av Hønefoss tettsted på 


østsiden av elven. Området er i dag i hovedsak ubebygd. Det er lagt til grunn en utnyttelse på 20 


% BYA, med bygninger på 2 etasjer. Forutsatt at området bebygges slik det her er skissert gir 


Krakstadmarka rom for ca 10.000 bosatte.  


 


Noen utfordringer - Det er i denne studien ikke tatt hensyn til at deler av området ikke er aktuelt 


for utbygging, og at det også skal settes av plass til skole, barnehager, idrettsanlegg etc. Det er 


også sannsynlig at gjennomsnittstørrelsen på boligene vil være større her enn i 


fortettingsområdene. Tallene er derfor høyst usikre. Likevel gir de en liten pekepinn på omfanget 


av utbyggingsområdet. Vi har over lagt til grunn en langt lavere utnyttelse enn i 


fortettingsområdene. Dette er ikke fordi vi anbefaler en lavere utnyttelse av området, men for å 


fange opp noen av de usikkerhetene som er knyttet til hvor store arealer som faktisk kan 
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bebygges. Dersom vi i stedet legger til grunn at kun 35 % av området bebygges med boliger, 


med en snittstørrelse på 110 kvm per bolig, men med en noe høyere utnyttelse (i dette 


eksempelet satt til 25 % BYA og 3-4 etasjer) får vi fortsatt plass til nesten 3000 boliger. 


Krakstadmarka vil da romme ca 6500 bosatte.  


4.7 Vik 


Vik omfatter seks delområder, vist i vedlegg 3. Fullstendig oversikt over fortettingspotensialet er 


gitt i tabell 2. Til sammen er disse områdene på 143 daa.  


 


Samlet potensial næring = 23.016 kvm.  


Samlet potensial bolig = 91.029 kvm, tilsvarende 1011 boliger. 


 


Om tallene - det er i Vik lagt til grunn en utnyttelse på mellom 20-30 % BYA, noe som er lavere 


enn i de fleste av fortettingsområdene på Hønefoss. Grunnen til dette er at delområdene i Vik 


stort sett er nye utbyggingsområder, og ikke fortettingsarealer. Terrenget og hensynet til 


eksisterende bygningstypologi tilsier at disse områdene gis en lavere utnyttelse. Største potensial 


for boliger ligger på delområde 1. Området er, som det eneste av delområdene, også delvis satt 


av til næring. Øvrige områder er satt av til bolig, og til sammen vil Vik kunne romme ca 2200 nye 


bosatte og 550 ansatte, gitt 2,2 bosatte per bolig og et arealforbruk på 40 kvm per ansatt.   


 


Delområde 1 ligger langs E16, og omfatter i dag veianlegg, parkering og grøntarealer. Vi har lagt 


til grunn at E16 flyttes og at trafikkmengden dermed blir betydelig redusert. Dette åpner for å 


bygge ned veien og omdanne deler av veiarealet til utbyggingsområder. Det vil trolig heller ikke 


være behov for to bensinstasjoner, noe som frigir en del areal. Flytting av E16 åpner for å knytte 


Vik nærmere veien og styrke forholdet til vannet. En utbygging basert på tett struktur som 


henvender seg til veien og vannet vil kunne styrke Vik som kommunesenter og gir mulighet for 


en tydeligere identitet. Vik er imidlertid ikke stort nok til å romme et stort antall butikker og 


kontorer. Det er derfor ”kun” satt av 23.000 kvm næring, konsentrert til sentrumsområdet. En 


høyere andel næringsvirksomhet krever betydelig flere bosatte i nærområdet dersom det ikke 


skal være bilbasert.     


 


Delområde 3 er under planlegging og skal trolig bygges med eneboliger i nær fremtid. Vi har 


likevel valgt å se på området med sikte på å belyse hvor mange boliger en høyere utnyttelse 


kunne gitt. Selv med en relativt beskjeden utnyttelse, sammenliknet med delområde 1, gir den 


tidligere campingen plass til mer enn 300 boliger. Det er da lagt til grunn en utnyttelse på 20 % 


BYA, med 2-3 etasjer.    


 


Noen utfordringer - Det er stor usikkerhet knyttet til fremtidige infrastrukturløsninger for vei og 


jernbane gjennom Vik. Det er derfor vanskelig å forutsi hvilke områder som er best egent for 


utbygging. Et scenario hvor ny jernbanestasjon havner vest for dagens tettsted tilsier kanskje at 


Vik bør rette oppmerksomheten sørvestover fremfor mot hovedveien. En intensiv utbygging 


basert på blokker og kvartalsstuktur kan også oppleves som fremmed for mange ettersom Vik er 


såpass spredtbygd i dag. Det kan være vanskelig å få aksept for en høy utnyttelse, og det er 


mulig at utbyggere ikke opplever denne type bebyggelse som særlig markedsrettet. Store 


begrensinger på ledige utbyggingsarealer og behovet for et tydeligere kommunesenter som 


fellesarena for innbyggerne, tilsier imidlertid en konsentrert og kompakt bebyggelse. Ikke minst 


dersom Vik blir en stasjonsby på den nye Ringeriksbanen.  


 







 


16-(19) HØNEFOSS, NESBAKKEN OG VIK 


 


 


 


 


 


 


Rambøll 


4.8 Nesbakken 


Nesbakken omfatter 13 delområder, vist i vedlegg 4. Fullstendig oversikt over 


fortettingspotensialet er gitt i tabell 2. Til sammen er disse områdene på 126 daa.  


 


Samlet potensial næring = 9861 kvm.  


Samlet potensial bolig = 77.989 kvm, tilsvarende 867 boliger. 


 


Om tallene - det er i Nesbakken lagt til grunn en utnyttelse på mellom 20-40 % BYA, med unntak 


av delområde 12 hvor store deler av tomten kan bebygges. Dette er noe midt i mellom Vik og 


Hønefoss, og indikerer at Nesbakken både har en godt utviklet tettstedsstruktur, samtidig som 


enkelte områder tilsier en noe mer forsiktig utnyttelse. Til sammen vil delområdene kunne 


romme ca 1900 nye bosatte og 245 ansatte, gitt 2,2 bosatte per bolig og et arealforbruk på 40 


kvm per ansatt. Grunnen til den lave næringsandelen er at vi befinner oss på et relativt lite sted 


hvor de fleste fortettingsområdene ligger i sentrum. Behovet for nye forretnings- og kontorlokaler 


er trolig begrenset, og det vil være en fordel om flere bosetter seg i sentrumsområdet.  


 


Delområde 1-3 ligger langs Glassverkveien, ca halvannen kilometer fra sentrum. Delområde 1 og 


2 består i dag av dyrket mark, hvilket tilsier en høy utnyttelse dersom arealene skal 


omdisponeres til utbyggingsformål. Det vil trolig måtte settes av areal til infrastruktur og andre 


formål enn bolig, og vi har derfor lagt til grunn en relativt beskjeden utnyttelse (20 % BYA, med 


2-3 etasjer). Til sammen vil delområde 1-3 kunne romme mer enn 640 boliger, tilsvarende 1400 


bosatte. Storparten av potensialet i Nesbakken er med andre ord konsentrert til disse tre 


områdene. Men tilsvarende som for Krakstadmarka i Hønefoss vil trolig snittstørrelsen på 


boligene også her være høyere enn i øvrige fortettingsområder. Dette fordi de henvender seg til 


en annen kjøpergruppe med større plassbehov. Legger man til grunn en gjennomsnittlig 


leilighetsstørrelse på 110 kvm, reduseres antall boliger til ca 530. 


 


Nesbakken har et lite sentrum, men hvor det fortsatt er mange ledige tomter og god plass til nye 


forretninger og andre arbeidsplassintensive virksomheter. Dersom det bygges opp nye 


sentrumsdannelser i tilknytning til utbyggingsområdene langs Glassverkveien, er det viktig at 


disse ikke kommer i et konkurranseforhold med sentrum. Vi har derfor kun sett på fortetting i 


eksisterende næringsområde (delområde 3), og vil ikke anbefale at dette utvides ytterligere. 


Tettheten er i dag lav, og det vil være tilstrekkelig plass til eventuelle nye virksomheter gjennom 


bedre utnyttelse av dagens arealer.  


 


Noen utfordringer - Størst usikkerhet er knyttet til delområde 3. Omdanning av området til en 


mer arealeffektiv bruk tilsier andre parkeringsløsninger og kanskje også fjerning av enkelte 


bygninger og virksomheter (for eksempel bensinstasjonen). En slik utvikling utenfor sentrum er 


krevende og må ses i et lengre perspektiv. Det reelle potensialet er derfor vanskelig å fastslå, og 


kan derfor ligge både høyere og lavere enn det som er skissert her. Utover dette har Nesbakken 


flere arealer som er velegnet for fortetting, særlig i sentrum. Potensialet for nye boliger er likevel 


begrenset ettersom arealene er små. Sentrum vil for eksempel kun klare å romme ca 130 nye 


boliger, gitt de forutsetningene som her er lagt til grunn. Sentrum inneholder imidlertid et stort 


antall eneboliger som også har et fortettingspotensial. Markedsgrunnlaget for fortetting og 


transformasjon er usikkert, og avhengig av hva den enkelte grunneier selv ønsker, men de mest 


sentrumsnære tomtene vil trolig på sikt kunne være aktuell for en slik omforming.  
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5. VURDERING AV EGNETHET 


 Område Kulturminner og 
kulturmiljøer 


Natur, friluftsliv, 
jordvern 


Usikkerhet i forhold til 
infrastruktur 


Hønefoss 1    


2    


3    


4a    


4b   Ringeriksbanen 


5   Ringeriksbanen 


6    


7 SEFRAK   


8    


9 SEFRAK   


10 NB! Jugendgårdene, SEFRAK  Høyhastighetsbane 


11   Høyhastighetsbane 


12    


13    


14    


15    


16    


17 SEFRAK   


18    


19 SEFRAK   


20    


21    


22 SEFRAK   


23   Jernbane 


24    


25 NB! Follumåsen   


26  Friområde  


27   Ringeriksbanen 


28   Ringeriksbanen 


29    


30a    


30b    


30c   Høyhastighetsbane 


31    


32    


33    


34    


35   Ringeriksbanen 


36    


37 Flere kulturminner   


38    


Vik 1    


2   Vei 


3   Vei 


4  LNF-område  


5  LNF-område  


6  LNF-område  


Nesbakken 1  Jordbruksområde  


2 Gravfelt Jordbruksområde  


3    


4 SEFRAK   


5    


6    


7    


8    


9    


10    


11    


12    


13    


Potensielle konflikter i forhold til utbygging av delområdene 
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6. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 


De tre kommunene i Ringeriksregionen omfatter store arealer, og har delvis en spredt 


utbyggingsstruktur. Samtidig har alle de tre kommunesentrene store naturgitte kvaliteter det er 


mulig å bygge videre på. Både Hønefoss og Nesbakken har gode sentrumskvaliteter, men dette 


er noe som må skapes for Vik. 


 


I dagen ligger store deler av Ringeriksregionen for langt fra Oslo til at den i noe særlig grad tar 


del i den store veksten i arbeidsplasser og befolkning som preger Osloregionen. Spesielt et sterkt 


forbedret jernbanetilbud gjennom bygging av Ringeriksbanen vil kunne endre dette kraftig. 


Særlig sentrale deler av Hønefoss vil melde seg på konkurransen med andre byer og tettsteder 


utenfor Oslo i å tiltrekke seg folk og arbeidsplasser. Et slikt trendbrudd vil imidlertid ikke komme 


av seg selv, men må sikres gjennom et aktivt arbeid med å forsterke regionens positive 


kvaliteter.  


 


Vi har i denne fortettings- og transformasjonsanalysen vist at det er et betydelig potensial i 


sentrale deler av Hønefoss for flere boliger og mer næringsareal. Våre anslag tilsier at en kan 


realisere rundt 6.300 boliger og 321.000 m2 næringsareal. En del av arealene er lett 


realiserbare, mens andre vil kreve lengre prosesser. Noen av arealene er også avhengig av 


strategiske valg som gjøres, for eksempel i forhold til plassering av næring og handel.  


 


I regnestykket har vi ikke tatt med potensialet for Hvervenmoen og Krakstadmarka. Potensialet 


for utviklingen av disse to områdene er sterkt knyttet til strategiske valg som Ringerike må gjøre 


i forhold til lokalisering av næring, og hva slags type boligområder kommunen skal bidra til å 


realisere. 


 


Vår anbefaling for byplangrep for Hønefoss tilsier at det bygges opp under den eksisterende 


byaksen som går nord-sør. Et slikt grep vil tilføre byen kvaliteter, uavhengig av hva som skjer 


med jernbanen. På sikt ser vi også for oss avlaringer rundt jernbanen gir mulighet for å utvikle 


”sentrum vest”. På kort sikt vil det være vesentlig å unngå å låse framtidig 


byutviklingsmuligheter, for eksempel gjennom å tillate lukkede strukturer og lav utnyttelse av 


arealer som bør utvikles mer bymessig på lengre sikt. 


 


Utviklingen av Vik er helt avhengig av hva som skjer med E16. Dersom denne veien fortsatt skal 


skjære igjennom Vik, vil grunnlaget for utviklingen av dette tettstedet være ganske lite. Vi har vi 


vår analyse imidlertid lagt til grunn en framtidig situasjon der veien er lagt utenom, og der 


dagens veiarealer bygges ned til lokalvei. Dette vil åpne muligheten for å knytte tettstedet til 


fjorden, og gi grunnlag for mer utnyttelse av areaer som grenser mot dagens vei. I et slikt 


scenario har vi anslått et potensial på 1000 boliger og 23.000 m2 næringsareal. I påvente av 


avklaringer rundt framtidig vei, vil det være viktig ikke å låse arealer tett opp til dagens sentrum 


med bebyggelse som gir lav arealutnyttelse. 


 


Nesbakken har et tydelig definert bysentrum, muligens som følge av naturgitte begrensinger. Vår 


anbefaling er i første rekke å bygge videre på dette sentrumet. Her har vi anslått mulighet for å 


realisere rundt 220 boliger og 5.800 m2 næringsareal. Totalt for hele Nesbakken har vi anslått et 


potensial på 860 boliger og 9.800 m2 næringsareal. Det største arealet ligger imidlertid noe 


perifert i tilknytning til Glassverkveien og innbærer bruk av dyrket mark, vi anbefaler derfor ikke 


utnyttelse av disse områdene på kort sikt. 
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VEDLEGG 


 


VEDLEGG 1 - HOVEDGREP I HØNEFOSS 


VEDLEGG 2 - FORTETTINGSOMRÅDER I HØNEFOSS - OVERSIKT 


VEDLEGG 2A - HØNEFOSS NORD 


VEDLEGG 2B - HØNEFOSS SENTRUM 


VEDLEGG 2C - HØNEFOSS SØR 


VEDLEGG 2D - HØNEFOSS VEST 


VEDLEGG 2E - HVERVENMOEN 


VEDLEGG 2F - KRAKSTADMARKA 


VEDLEGG 3 - FORTETTINGSPOTENSIAL VIK 


VEDLEGG 4 - FORTETTINGSPOTENSIAL NESBAKKEN 


VEDLEGG 5 - EKSEMPLER PÅ UTNYTTELSESGRAD 


TABELL 1 - FORTETTINGSPOTENSIAL HØNEFOSS 


TABELL 2 - FORTETTINGSPOTENSIAL VIK OG NESBAKKEN 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Nr. Tomt daa Dagens formål Fremtidig formål % BYA* Kvm BYA Andel (%) næring Andel (%) bolig Etasjer Kvm næring Kvm bolig Antall boliger** Planer
1 2,4 Primært næring, noe bolig Bolig 30 720 0 100 3,5 0 2520 28
2 8 Primært næring, noe bolig Bolig 30 2400 0 100 3,5 0 8400 93
3 7,7 Næring Bolig 30 2310 0 100 3,5 0 8085 90


4a 46 Næring/industri Bolig, næring 40 18400 50 50 3,5 32200 32200 358 Forslag planprogram
4b 18,1 Næring/industri Næring 40 7240 100 0 2 14480 0 0 Forslag planprogram
5 37,8 Industri Bolig, næring 30 11340 25 75 3,5 9922,5 29767,5 331
6 9 Blandet Bolig, næring 40 3600 25 75 3,5 3150 9450 105
7 5 Nedlagt skole Bolig 20 1000 0 100 3,5 0 3500 39 Planer foreligger
8 13,9 Blandet Bolig, næring 30 4170 25 75 3,5 3648,75 10946,25 122
9 9,1 Bakgård Bolig 30 2730 0 100 4,5 0 12285 137


10 18,8 Storhandel Bolig, næring 40 7520 50 50 4,5 16920 16920 188
11 14,6 Parkering Bolig, næring 40 5840 50 50 4,5 13140 13140 146
12 3,9 Parkering Bolig, næring 50 1950 50 50 4,5 4387,5 4387,5 49 Planer foreligger
13 2 Parkering Bolig 30 600 0 100 3,5 0 2100 23
14 10 Parkering, næring Bolig, næring 50 5000 50 50 4,5 11250 11250 125
15 0,7 Tomrom Bolig, næring 50 350 50 50 4,5 787,5 787,5 9
16 1,8 Bensinstasjon Bolig, næring 50 900 50 50 4,5 2025 2025 23
17 1,1 Parkering Bolig 30 330 0 100 3,5 0 1155 13
18 1,6 Parkering Bolig 30 480 0 100 3,5 0 1680 19 Planarbeid igangsatt
19 8,3 Skole, hall Bolig, næring 40 3320 50 50 4,5 7470 7470 83
20 7,9 Blandet Bolig, næring 50 3950 25 100 4,5 4443,75 17775 198 Planer foreligger
21 7,1 Blandet Bolig, næring 40 2840 25 75 4,5 3195 9585 107
22 3,3 Diverse Bolig 40 1320 25 75 4,5 1485 4455 50 Planer foreligger
23 54,5 Blandet Bolig, næring 40 21800 50 50 4,5 49050 49050 545
24 12,8 Bolig Bolig 30 3840 25 75 3,5 3360 10080 112 Delvis  realisert
25 49,1 Skog Bolig 20 9820 0 100 2 0 19640 218
26 52,2 Næring, skog Bolig 30 15660 0 100 3,5 0 54810 609
27 5 Næring Bolig 30 1500 0 100 3,5 0 5250 58 Planer foreligger
28 34,4 Næring Bolig 30 10320 0 100 3,5 0 36120 401
29 9,6 Åpent Bolig 30 2880 0 100 3,5 0 10080 112 Planer foreligger


30a 63,1 Næring Bolig 30 18930 0 100 3,5 0 66255 736
30b 19,5 Næring Bolig 30 5850 0 100 3,5 0 20475 228
30c 90 Næring Næring 40 36000 100 0 3,5 126000 0 0
31 22,5 Blandet Bolig, næring 40 9000 25 100 3,5 7875 31500 350
32 6,8 Blandet Bolig, næring 40 2720 25 100 3,5 2380 9520 106
33 4,9 Parkering Høyskolen 30 1470 50 50 3,5 2572,5 2572,5 29
34 20,1 Åpent Bolig 30 6030 0 100 3,5 0 21105 235
35 14 Blandet Bolig 30 4200 0 100 3,5 0 14700 163
36 4,2 Blandet Bolig, næring 40 1680 25 100 4,5 1890 7560 84


SUM 700,8 321 633 568 601 6 318


37 166 HVERVENMOEN 30 49800 100 0 3,5 174300 0 0 Kommuneplan
38 1050 KRAKSTADMARKA 20 210000 0 100 2 0 420000 4667 Kommuneplan


**For boliger regnes en gjennomsnittlig størrelse på 90 kvm
* BYA = bebygd areal (parkering på tomt regnes ikke med, kun bygningens fotavtrykk)


Dato: 16.11.2011Tabell 1 - Hønefoss







Nr. Tomt daa Dagens formål Fremtidig formål % BYA* Kvm BYA Andel (%) næring Andel (%) bolig Etasjer Kvm næring Kvm bolig Antall boliger** Planer
1 54,8 Parkering, veiareal Bolig, næring 30 16440 40 60 3,5 23016 34524 384
2 6,6 Bolig, grønt Bolig 30 1980 0 100 3,5 0 6930 77
3 57 Camping/grønt Bolig 20 11400 0 100 2,5 0 28500 317 Regulering startet
4 3,3 del av gårdsbruk Bolig 20 660 0 100 2,5 0 1650 18
5 8,4 Del av gårdsbruk Bolig 20 1680 0 100 3,5 0 5880 65
6 12,9 Næring/grønt Bolig 30 3870 0 100 3,5 0 13545 151


SUM 143 0 23016 91029 1011


NESBAKKEN


**For boliger regnes en gjennomsnittlig størrelse på 90 kvm
* BYA = bebygd areal (parkering på tomt regnes ikke med, kun bygningens fotavtrykk)


Dato: 16.11.2011Tabell 2 - Vik og Nesbakken


Nr. Tomt daa Dagens formål Fremtidig formål % BYA* Kvm BYA Andel (%) næring Andel (%) bolig Etasjer Kvm næring Kvm bolig Antall boliger** Planer
1 40,6 Dyrket mark Bolig 20 8120 0 100 2,5 0 20300 226
2 51,1 Dyrket mark Bolig 20 10220 0 100 2,5 0 25550 284
3 11,5 Parkering, næring og bolig Bolig, næring 40 4600 25 75 3,5 4025 12075 134
4 7,2 Grønt, noe parkering Bolig, næring 30 2160 25 75 3,5 1890 5670 63
5 3 Parkering, bussterminal Bolig, næring 30 900 50 50 3,5 1575 1575 18
6 1,2 Ledig tomt Bolig 30 360 0 100 3,5 0 1260 14
7 1,7 Ledig tomt Bolig 30 510 0 100 3,5 0 1785 20
8 1,5 Parkering, grønt Bolig, næring 40 600 25 75 3,5 525 1575 18 Planer foreligger
9 1,1 Parkering Bolig, næring 40 440 50 50 3,5 770 770 9


10 0,6 Ledig tomt Bolig, næring 40 240 50 50 3,5 420 420 5
11 1,7 Grønt, noe parkering Bolig, næring 30 510 25 75 3,5 446,3 1338,8 15
12 0,3 Innkjørsel, grønt Bolig, næring 80 240 25 75 3,5 210 630 7
13 4,8 Noe parkering, ledig tomt Bolig 30 1440 0 100 3,5 0 5040 56


SUM 126,3 9861 77989 867
















































FJERNVARMEPROSJEKT VED SOKNEDALSVEIEN 


Bd. HH-4 3/tc;;- lcQ 


SP!ilrsmal fra Elsa Lill Strande @ 
Na har jeg kj0rt forbi stedet til sv<ert ulike tider, noen ganger jobber en mann, noen ganger jobber 


flere og no en maskiner, no en ganger er det ingen, jeg tenker ikke pa fredager, den er vel jobbet inn. 


Min bekymring er at det gies oppdrag til entrepren0rer sam ikke har kapasitet til a fajobben gjort 


raskt og de sam lider er vare innbyggere, i denne omgang ogsa reisende pa jernbanen. Mao vart 


ansikt utad. 


Sp0rsmal til m0te i HMA 


# hva var estimert tidsbruk pa graving en opp motjernbanestasjonen og videre under undergangen? 


# jeg tar for gilt at tiden er ovrskredet: hva er grunnen til del? 


# det ble i forrige periode sakt at det sku lie opprettes et koordineringested/ organ for graving slik at 


ikke aile veier er stengt samtidig. Er dette opp og gar? 


' Radmannens svar 


Tiltakshaver: H¢nefoss Fjernvarme 


Entrepren¢r: Tronrud Anlegg As 


Formal 


Videref¢re fjernvarme fra Stabellsgate til Soknedalsveien og nye utbyggingsomrader her. I tillegg 


videref¢ring av G/5-vei mellom fortau avkj¢ring til Jernbanestasjonen og etablert gangvei ved 


<<Meieriet»- dvs bilfri sammenhengende rute for myke trafikkanter. Veidelen er bestilt av Statens 


Vegvesen inn i prosjektet. 


Ringerike kommune v/ Teknisk drift far lagt ned trekker¢r for signalkabel i gr¢fta med tanke pa 


framtidig fiberkabel til pumpestasjon ved «Meieriet». 


Gjennomf¢ring 


Sid en Soknedalsveien er fylkesvei, har ikke Ringerike kommune noen direkte rolle i forhold til 


prosjektet og framdriften av dette. 


Teknisk drifter imidlertid via forskjellige kanaler kjent med at prosjektet fikk en uventet stopp i vel3 


uker, da det viste seg at h¢yspentkabel med hovedforsyning til H¢nefoss Ia ca 5 meter til side for den 


trase kartet viste. I tillegg er det krevende a grave da deter mye kabler pa kryss og tvers i bakken. 







Dermed matte en strekning omprosjekteres og legges ut i nye Soknedalsveien under jernbanebrua. 


Vier ogsa kjent med at Statens vegvesen har utvidet sin bestilling noe i forhold til opprinnelig anbud. 


Radmannen har ikke fatt klarhet fra Statens Vegvesen for hva som var planlagt tid for gjennomf!1lring 


av prosjektet. 


Oppf!1llging 


Ringerike kommune har ikke egne ressurser for oppf!1llging av andres anlegg. 


Graveportal 


Graveportalen er na i drift. Denne er tilgjengelig fra kommunens internettside. Fore I¢ pig koordinerer 


den kun gravetillatelser. Ringerike kommune har ikke kj!1Jpt anleggsportalen som skal koordinere 


arbeider. Bakgrunnen for dette er at det pr i dag ikke er palagt registrering- og en anleggsportal vii 


derfor ikke v<ere komplett. Vi vet at et slikt palegg vurderes. 












N 


/f' 
I 


Var/h0stjevnd0gn kl 12 
1 :500 


N 


/f' 
I 


Sommersolverv kl 12 


1 : 500 


Haldenveien 10 


Haldenveien 1 0 


N 


'1' 
I 


Var/h0stjevnd0gn kl 16 
1 : 500 


N 


'1' 


Sommersolverv kl 16 
1 : 500 


Haldenveien 10 


Per Erik Br0rby 
Tegner: Kontrollert Godkjent 


km tm km 


0vre Haldenveien 14, 
3515 H0nefoss 
Soldiagram 


• arkitektur 


Filnavn 
U:\1 .ProsJelrtfti'\2706HalcSenvcien14 · Br~ 
Mappemal~ddl>nde~7()6.true ....,..,. 


Malestokk Gnr/Bnr 


1 :500 87/ 548 


Dato Sist korr 


31.07.12 


Tegning nr Rev.indeks 


A0.1 
SG arkitektur as 
Hvervenmoveien 49 
3511 H{1mef0ss 


T lf: 32 17 06 20 
www.sgark.no 
Org .nr. 992 006 994 







I I ' 
-


Balkong ktue/kj0kken ~ 


13-1\_ __ _ 


12 


11 f------
Utgraves 


~ 


--


§ 
M 


cote 116 plan tak 


' ¢ 9000 


" 


cote 113 plan 2 etg 


' ~ 6000 


~ 


cote 110 plan 1 etg 


' 
¢ 3000 


----


07-


08 f----------- -1------- ----
1---


-~~--1---


05 


04 f- --------------------------------- --- --


03 --------------------------------------------------------


02 --------------------------------------------------------


01 
7050 


7 


cot 107,00 plan underetasje 


' ~ 0 
,.-, I' 


0 vre Haldenvei 
cote 106 I 


1---------------


f--------- - -------


1950 3000 


" " " " 


-


C-C S0knad om rammetillatelse Per Erik Br0rby 
1 : 100 Tegner: 


tm 
Kontrollert 


km 
Godkjent 


km 


0vre Haldenveien 14, 
3515 H0nefoss 
Snitt C-C 


• arkitektur 


Filnavn 
U\1~706~14·8f~ 


t-~~~101-qM 


Malestokk Gnr/Bnr 


1 : 100 87 / 548 


Dato Sist korr 


31.07.12 


Tegning nr Rev.indeks 


A2.3 
SG arkitektur as 
Hvervenmoveien 49 
3511 H0nef0ss 


Tlf: 32 17 06 20 
www.sgark.no 
Org.nr. 992 006 994 







I ' I 
cote 116 plan tak I' 


- -- ' w 9000 


I' 


~ 
I Stue/kj0kken [7 


11~ \ 
' 


u 
113 -- --


~ 


cote 113 plan 2 etg 


' w 6000 
-- I' 


I 1-


[7 Stue/kj0kken 


~ 


' 
11C!_, \ 


I' 


112 


k 111 ...... 
', 


Utgraves ...... ...... 
110 


Ill 
~ 


cote 110 plan 1 etg 


' w 3000 
- - I' 


' I 
109 i- -


~ Garasje 3 biler "' 


...... 
...... 10'0 ' 


0 


8 .., 


cot 107,00 plan underetasjc 


w 0 
-


108r------------ -l------


107 -------
~ .... 


+-"!<-----
n 


105 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


sn0- vei 
opplag cote 104 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ _I 103.5 


103 ------------------------- - --- - --- - --- - -------------------~I ~ 


1~ -------------------------------------------------- - ------~T---~ 
-------------------------------------~ 1~ ~---------------------------------------


7050 


A-A ~ 


1 : 100 


I 
10950 


S0knad om rammetillatelse Per Erik Br0rby 
Tegner: 


tm 
Kontrollert 


km 
Godkjent 


km 


0vre Haldenveien 14, 
3515 H0nefoss 
Snitt A-A 


• arkitektur 


Filnavn 
U.\1 ,Pro.)e'lef\2706~14· 8r~.OOOO 


.__~, ....... "" 
Malestokk Gnr/Bnr 


1 : 100 87 / 548 


Dato Sist korr 


31.07.12 


Tegning nr Rev.indeks 


A2. 1 
SG arkitektur as 
Hvervenmoveien 49 
3511 H0nef0ss 


Tlf: 32 17 06 20 
www.sgark.no 
Org.nr. 992 006 994 







Q) I -
"' ~ I 
fl 
~ I 


I 
I 
I 
I 
I 


~~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


I I 


' 
r-- J he is 


~ - or - • r-~--p --T~ ~ : 
I C --1 f?- 1C: = _J ' I ~ ? ~ ~ ~\\--t"--1-1{~ I 


~~-"/-+--11 il- - -II 
11--+---lllt--- - -;1 1 r----1 · n r----1 ~ 1 


IL-1----!111 -_ :Ji TT TT TT I ,,--- D-D 
'I ll-f--1 IL _J 'I \ I 


.-- A ~ - 1 I Beplantning ~ I 


'! Trapperom I 
~~-1-1{~ \ ~ 22,8 m' ~ ~ } 


'-- f::: \·" -......._ ~ Gara"sje 3 biler cote 107 .I Garasje 3 biler .I _/ II 
' IE~~~=s~~~4~2,~3m~·~~co;te~10~7~~~======~~~~~~~c~ote~1~07~~~~~42~,3~m~·~EE~~~5A ~-0 


' -F Ill-++~ B 
1/ 2455 2400 v_ 2440 ~ote 106~95 I ...-r--r--..~ i I 


/ / / / I / 10 co I 
8 
;;; 4,3 m' " f.-' Felles ~bLod L-/ j_ /. 


I /~-R -----"!.",:-' - - =:~~----==-=;:~~~~:&iiiiiiEI- - r --- --, 
~------ -- --~ ~ --------- -~ ~--- -------~ 


~ I 


I I cote 106,60 I I 
' 


~ - 7710 - .580 
1/ 


7710 
/ 


/ 


)/4) ( 1) Sn0-<1pplag ( 2) ( 3) 
......____, ......____, ......____, '-....../ 


"' g I() 
~ 0 ~ ~ ~ 0vre Haldenvei 


Q) Q) Q) Q) 


0 8 0 0 
0 0 0 


I 


I 
I 
I 


- I 


o~ o: 
o~ 


I 


I 


A 


S0knad om rammetillatelse Tiltakshaver: Per Erik Br0rby 


cote 107,00 plan underetasje 


1 : 100 


v 1\ 


Tegner: 


tm I 
Prosjekt nr 


2706 I 
Kontrollert 


km I 
Godkjent 


km 


0vre Haldenveien 14, 
3515 H0nefoss 
Plan underetasje 


• arkitektur 


Filnavn 


Malestokk I Gnr/Bnr 


1 : 1 00 87/548 


Dato Sist korr 


31.07.12 


Tegning nr Rev.indeks 


A1.0 
SG arkitektur- as 
Hvervenmoveien 49 
3511 H0nef0ss 


Tlf: 32 17 06 20 
www.sgark.no 
Org.nr. 992 006 994 







I 
1/ 


/ 


1/ 
/ 


1 


B 


Balkong 
10,9m 


Terrasse 
14,7m 


p 


7110 


~ 


cote 110 plan 1 etg 
1 : 100 


I 


I 
1/ 


2 --
v 


I 
4580 


I/ 


20000 


3 


Soverom 
8.4 m' 


If= 1,45 


7710 


I 


Terrasse 
14,8m 


B 
-


Balkong 
10,9 m' 


1\ 


--


-


I 


I 
v 


/ 


1/ 
/ 


4 


' ' I' I' D 


' c 1' .. 


~ 


~ I 
BTA 226m2 
BYA279,5 m2 
BYA 2 bilplasser 36m2 
sum BYA 315,5 m2 


Tomteareal1209,5 m2 
tillatt utnyttelsesgrad 25% = 302,3 m2 


' I' B Vist BYA 315,5 m2 dvs 26,1 % 


Bruksareal BRA 
Underetasje 108,6 m2 


~ 1. etasje 205,8 m2 
2. etasje 205,8 m2 


" " A @N I' I' 


:il 
~ 


" I' 


S0knad om rammetillatelse I Tiltakshaver: Per Erik Br0rby 
Tegner: I Prosjekt nr 


tm 2706 I 
Kontrollert 


km I 
Godkjent 


km 


0vre Haldenveien 14, 
3515 H0nefoss 
Plan 1 etg 


• arkitektur 


Filnavn 
U"\1~10S~ 14 · BrM¥.0000 


---~-"' 
Malestokk I Gnr/Bnr 


1 : 1 00 87 / 548 


Data Sist kerr 


31.07.12 


Tegning nr Rev.indeks 


A1.1 
SG arkitektur as 
Hvervenmoveien 49 
351 1 H0nef0ss 


Tlf: 32 17 06 20 
www.sgark.no 
Org.nr. 992 006 994 







~ 
~ 


B 


Balkong 
14,8 m 


'-- p 
1~-.:::../A~'-J ~~~...,...-111 
/ Sov~m L _j wovero> iF""'T 


[~ii_1 m~ 15.1 m' ~ 
Soverom If- 2.4 If= 2,4 Soverom ~ 


~ y 


Balkong 
14,8m 


-8,4m
2 ~· ~ ~ fl 8,4m' 


r- If = 1,45 530¥- f#tt1 ftttt ++H1 f#tt1 I - If= 1,45 1- -Hil--


l==='/~ heis ~ ~~\'==='lll l 
=== '----- -~ /; @ ~ VI -Ill\ Leili9het HOf?1F j __/ / 1505 \____ \ / ?-1\j---=r- Leilighet H02~ <==: 


\bi,J 80.6 m2 ~~-=I= Gang , Gang ~~~~~=~=~ 80,6 m2 \Jd) 
3 rom + kjk l 9,9 m' 9,9 m' 3 rom + kjk 


Stu1;0~~en /~A oc~· (\ ~oc ~ 
lf=10,5 v v c ~ ~ 


Stue/kj0kken 


~ 
_ _ lf=2.9 __ 1 ~v ~ <>- _ ¢-J/: ""~ ~ _ 


1 ~ Bad '--.j ~ad ~ I 1 


J -1r 6,1 m) (-n ~ R1 m2 :t L r ------ _L~ ~ Bod Bod a.__...; If If= 0.3 - - - - - --1 


Balkong 
10,9 m' 


7710 


If = 0.5 If - 0 5 
~~-.--....1.---l l . I .____._---...---"T..___. 


k:.l '=I 


4580 


20000 


7710 


Balkong 
109m' 


cote 113 plan 2 etg 
1 : 100 


- ' ' D 
"' I" 


' c 


I 


B 


A 


S0knad om rammetillatelse Per Erik Br0rby 
Tegner: 


tm 
Kontrollert 


km 
Godkjent 


km 


0vre Haldenveien 14, 
3515 H0nefoss 
Plan 2 etg 


• arkitektur 


Filnavn 


Malestokk Gnr/Bnr 


1 : 100 87/548 


Dato Sist korr 


31.07.12 


Te9nin9 nr Rev.indeks 


A1.2 
SG arkitektur as 
Hvervenmoveien 49 
351 1 H0nef0ss 


Tlf: 32 17 06 20 
www.sgark.no 
Org.nr. 992 006 994 







I I 


Trapperom [7 I ~ 


~ 


Soverom 


I 


K ~ = == 
I=;= I 


112 Soverom 


Trappe ·om 


~ 
~ 
N 


....... == ....... = 
~....... == 


108 r- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -' 


-ov 


106 1-
"'-"<:i 


105 1-


104 1-


I 


Bod 
D I 


' 
I 


J Bod ~ 


' I 


[7 
~ 


~ ~ 
----tl(~):nlff _, 


. ......,... 
I' 


cote 116 plan tak 


' ~ 9000 


I' 


cote 113 plan 2 etg 


' ~ 6000 
I' 


cote 110 plan 1 etg 


- -- --+--~::V 3000 


cc te 107,00 plan underetasje 


r-t ' 


sn0-
opplag 


0vre Haldenvei 
cote 104,8 


-
1~ ~-------------------------------------------------------------- - -- -- ------- ----------- - ---


101 


B-B 
1 100 


~I; 1950 3000 


S0knad om rammetillatelse Per Erik Br0rby 
Tegner: 


tm 
Kontrollert 


km 
Godkjent 


km 


0vre Haldenveien 14, 
3515 H0nefoss 
Snitt B-B 


• arkitektur 


Filnavn 
U.\1 .Prof.re,r.en2706~t•·BtM)'/.OOOO --- ·-"' Malestokk Gnr/Bnr 


1 : 100 87 / 548 


Dato Sist korr 


31.07.12 


Tegning nr Rev.indeks 


A2.2 
SG arkitektur as 
Hvervenmoveien 49 
3511 H0nef0ss 


T lf : 32 17 06 20 
www.sgark.no 
Org.nr. 992 006 994 







I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


I 


I' 


~tue/kj0kken Gan 


I 


I 


7 
\ 


Gang Stue/kj0kk~~ 


I 
I 
I 
I 


-I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


- 1 


I 


~ / i 


cote 116 plan tak 


_ ___ _ sb~ 9000 


cote 113 plan 2 etg 


_ _ ___ sb_, 6000 


/ \ : cote110 plan1etg 


-


rr~~~~r,~lnli1 111M111~1~ r=r~~~~~,~---=--_-_-__ ___.J!_~~ ---:~ 
Garasje 3 biler ~ r Garasje 3 biler 


Trappe rom 
- - - - - - - - - --! - - 108 


I cote 107,00 plan underetasje 


I ~ -------- -r ---107___sv -


I 
- - - - - - - - - ..l - - 106 


I 
I 


----------------------------------- - --------------------------------T-- 1~ 


D-C I 
r-- __________________________________________________________________ - _I_ - 104 


~ : 1( Q I 
..___ I 


-r------------------------------------------------------------- - -------~-- 1ro 


S0knad om rammetillatelse I Tiltakshaver: Per Erik Br0rby 


v I \ 


Tegner: I Prosjekt nr 


tm 2706 I 
Kontrollert 


km I 
Godkjent 


km 


0vre Haldenveien 14, 
3515 H0nefoss 
Snitt D-D 


• arkitektur 


Filnavn 
U\I.Pros.,ektef\2106Htldenveien 14·8t«b)'.OOOO 
l.iappefnlf~ftJerde~TOS-qrvl 


Malestokk 1 Gnr!Bnr 


1 : 1 00 87 I 548 


Dato Sis! korr 


31.07.1 2 


Tegning nr Rev.indeks 


A2.4 
SG arkitektur as 
Hvervenmoveien 49 
351 1 H0nef0ss 


Tlf : 32 17 06 20 
www.sgark.no 
Org.nr. 992 006 994 







110 


109 


108 


107 


106 


105 


104 


103 


102 


Fasade s0r 
1 : 100 


0vre 
Haldenvei 
cote 102,5 


S0knad om rammetillatelse Tiltakshaver: Per Erik Br0rby 
Tegner: Kontrollert Godkjent 


km tm km 


0vre Haldenveien 14, 
3515 H0nefoss 
Fasade s0r 


• arkitektur 


Filnavn 
U\1~701~1C·&Mtr(4000 __ ..,.._,......., ..... 


Malestokk Gnr/Bnr 


1 : 100 87/548 


Data Sist korr 


31.07.12 


Tegning nr Rev.indeks 


A3.1 
SG arkitektur as 
Hvervenmoveien 49 
3511 H0nef0ss 


Tlf: 32 17 06 20 
www.sgark.no 
Org.nr. 992 006 994 







Fasade 0st 


1 : 100 


"' IJ) 
c: 
~ 
Ol 
$ 
E 
0 
1-


1111111 1111111111 111111111111 ll 


=====1 


ll 


- ........ 


===::::: 


II 


~ .... 


II ' Ill Il l 


11111 11 11111111111 


'-r-_ .. 


I~ 


0 0 Dc=J II 10 
~I !I 


~ = 


-~ j ~-


...... 


F= Dt=J [[=:=10 D ~I 1'1 
!= = 


~~ 


I ·~lfl 
~~ 


111111111111 1 m II 11111 1 


II i II 


111 1111 1111111 1111 illl ll lll llll l l l l ll 1111111111111 111111 


I 


II Ill u 


,1(-.: I" -


II Ill 


~~ t ..... -


1-------; 1-


~ ..... 


I l l 
111 111111111111111 11111 111 1-


~;. 
106 


S0knad om rammetillatelse Per Erik Br0rby 
Tegner: 


tm 
Kontrollert 


km 
Godkjent 


km 


0vre Haldenveien 14, 
3515 H0nefoss 
Fasade 0st 


• arkitektur 


Filnavn 


Matestokk Gnr/Bnr 


1 : 100 87 / 548 


Dato Sist korr 


31.07.12 


Tegning nr Rev.indeks 


A3.2 
SG arkitektur as 
Hvervenmoveien 49 
3511 H0nef0ss 


Tlf: 32 17 06 20 
www.sgark.no 
Org.nr. 992 006 994 







0, D ·= 


D 
..... 


Fasade nord 


1 : 100 


..... 
113 


112 
..... 


..... ..-- 111 ..... 


110 


109 


108 


107 


S0knad om rammetillatelse Per Erik Br0rby 
Tegner: Kontrollert 


km 
Godkjent 


km tm 


0vre Haldenveien 14, 
3515 H0nefoss 
Fasade nord 


• arkitektur 


Filnavn 
U.\1 Pto$.ifk*U701 ~ 14 • Bt~ 
1.~~~7oa-..gM 


Millestokk Gnr/Bnr 


1 : 100 87 / 548 


Dato S ist korr 


31,07,12 


Tegning nr Rev.indeks 


A3.3 
SG arkitektur as 
Hvervenmoveien 49 
3511 H0nef0ss 


Tlf: 32 17 06 20 
www.sgark.no 
Org.nr. 992 006 994 







113 


11 2 


111 


110 


109 


108 


107 


Fasade vest 


1 : 100 


S0knad om rammetillatelse Per Erik Br0rby 
Tegner: Kontrollert 


km 
Godkjent 


km tm 


0vre Haldenveien 14, 
3515 H0nefoss 
Fasade vest 


• arkitektur 


Filnavn 
U,\I .Pr<>J,ek.tet\l701~14 ·8t~ __ _.., .......... 


Malestokk Gnr/Bnr 


1 : 100 87 / 548 


Dato Sist korr 


31.07.12 


Tegning nr Rev.indeks 


A3.4 
SG arkitektur as 
Hvervenmoveien 49 
3511 H0nef0ss 


Tlf: 32 17 06 20 
www.sgark.no 
Org.nr. 992 006 994 








'f' RlNGERTKE KOMMUNE 


No tat 


Til: Hovedkomiteen for milj0- og arealforvaltning 
Fra: Radmannen 


Kopi: 


Salutr. 
11/3793-6 


Lopcnr. 
27799/12 


HOVEDPLAN VEl- STATUS 


Arl<ivlwde 
144 Q1 


idd. f( f7A ~0! -I~ 


cE 


Dato 
19.11.2012 


Hovedplan vei ble vedtatt stattet opp i desember 20 II. Arbeidsgruppa som er nedsatt for a 
utarbeide hovedplanen, starlet silt arbeid ijanuar 2012. Etter planen skal hovedplanen vrere 
ferdig vilren 2014. 


Det ble avholdtjevnlige arbeidsgruppem0ter frem til sommeren 2012. I h0st har imidleritd 
arbeidet med hovedplanen blitt nedprioritett. Delle fordi det har vrert n0dvendig a prioritere 
andre prosjekter og arbeidsoppgaver for deltagerne i arbeidsgruppa. 


Arbeidet som har blitt gjmt hittil gar f0rst og fremst pi\ kattlegging av tidligere planer, som 
skal inngi\ i hovedplanen. Registrering og kattlegging av kommunens veinett er ogsa 
pi\begynt 


Arbeidet med hovedplanen vii bli gjennopptatt etter nyttlir. Del vii da bli gjort en vurdering pi\ 
videre fremdrift, og om planlagt ferdigstillelse mil utsettes. Eller om planen skal ferdigstilles 
innenfor gjelende fremdriftsplan, men med mindre omfang. Sammensetningen av 
arbeidsgruppa vii ogsa bli vurdert, da noen har sluttet og noen har fi\tt andre arbeidsoppgaver 
og ansvar. 


Hovedkomiteen vii bli informer! om eventuelle endringer i fremdriftsplanen, og andre 
endringer av betydning i planarbeidet 












 


Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 11/4609-16  Arkiv: L12   


 


Sak: 144/12 
 
OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 
OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN  
 
Vedtak i Formannskapet: 
 


1. Kommunen vedtar oppstart av "0605_375 områderegulering for næring/industri på 


Eggemoen".  


 


2. Kommunen vedtar å legge forslag til planprogram, datert 18.04.12, for 


områdereguleringa ut på høring og offentlig ettersyn. 


 


3. Før planprogrammet fastsettes skal det være grundig gjennomgått og kvalitetssikra, 


spesielt med tanke på de temaene som skal utredes for et større influensområde.  


 


4. Ved 1. gangsbehandling av områdereguleringa skal planbeskrivelse og 


konsekvensutredning for planen foreligge, jf. plan- og bygningsloven § 4-2. 
 


5. Det må lages en avtale mellom kommunen og grunneier. Avtalen skal sikre at 


grunneier står ansvarlig for å utarbeide og bekoste de utredninger som skal gjøres i 


henhold til planprogrammet, samt avklare arbeidsfordeling og samarbeid.   


 


 
 


Behandling i Formannskapet 26.06.2012: 
 
Forslag fra Dag Stenersen (Frp) til endring i punkt 5: 
 
Det må lages en avtale mellom kommunen og grunneier. Avtalen skal sikre at grunneier står 


ansvarlig for å utarbeide og bekoste de utredninger som skal gjøres i henhold til 


planprogrammet, samt avklare arbeidsfordeling og samarbeid.   


 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling med Stenersen’s endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 


 


 








Planbeskrivelse med 
konsekvensutredning


Detaljplan for
Tanberglia


12.11.12


Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS
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1. INTRODUKSJON


1.1 Bakgrunn
Hønefoss øst (Krakstadmarka) ble i 1999 avsatt til arealbruksformålene boliger og offentlig 
bebyggelse. Hensikten var at området fremstod som en naturlig utvidelse av byen. Det er et 
sentralt område som danner en forbindelseslinje mellom andre deler av byen; Støa og 
Hvervenkastet. I tillegg har området svært gode kvaliteter som boligområde. 


Det er bynært. Med ny bru over Storelva vil det grense direkte til sentrale deler av Hønefoss. 
Avstander fra sentrum til områdets østgrense dreier seg om vel 1.5 km i luftlinje. 


Området som nå reguleres har fått navnet Tanberglia (tidligere kalt Tandbergmoen I). Det har 
gode solforhold hele dagen, spesielt ettermiddag og kveld. Det har også gode utsiktsforhold. 


Planarbeidet med kommunedelplanen er nå kommet frem til et forslag, der denne planen er en 
del av kommunedelplanen og blir behandlet samtidig, slik kommunestyret har vedtatt.


1.2 Avgrensning av planen


Planområdet er vist i to deler, en for atkomstvegen og en for boligdelen.


Atkomstvegen er tilpasset Arnegårdsveien med utvidelse av fortau og tilpassing til trange 
passasjer der det er kraftmaster og bygg. Det går ned til rundkjøringen på Hvervenkastet og 
grenser til reguleringsplanen for pendlerparkeringen der.


Området for boligfeltet omfatter BK_1 og grenser til NLF-områdene i kommunedelplanen og 
BK_2.


Se neste side.
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1.3 Dagens situasjon


Planområdet består stort sett av skog. Det foreligger ingen stadfestede reguleringsplaner for 
området.


Området blir i dag i noen grad brukt som turområde. Store deler av området er ravinert med 
rygger og daler. 
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2. ANDRE PLANER.


2.1 Relevante planer for utarbeidelse av planen:
 Fylkesplan for Buskerud 2005- 2008 
 Kommuneplan for Ringerike 2007- 2019 (vedtatt i kommunestyret 30.08.07)
 Landbruksplan for Ringerike (vedtatt av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 


27.06.05)
 Kommunedelplan for Krakstadmarka. (Fremmes nå).


2.2 Overordnede lover og forskrifter
 Plan- og bygningsloven
 Naturvernloven
 Lov om motorferdsel
 Vegloven
 Skogloven
 Jordloven
 Kommunehelsetjenesteloven (forskrift om miljørettet helsevern), m.fl.


2.3 Overordnede retningslinjer med betydning for planarbeidet:
 St.meld. nr. 39 (2000-2001) ”Friluftsliv - ein veg til høgare livskvalitet”
 St.meld. nr. 42 (2000-2001) ”Biologisk mangfold”
 St.meld. nr. 21 (2004- 2005) ”Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand”
 St.meld. nr. 26 (2006-2007) “Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand“ 


 Plan og kart etter plan- og bygningsloven


 Den Europeiske landskapskonvensjonen, trådte i kraft 01.03.04


 Veileder; Estetikk i plan- og byggesaker, f. eks kap. 3.6 Byggverkets terrengforhold 
og uteareal 


 Forskrift om konsekvensutredninger – planlegging etter plan- og bygningsloven


 Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i 
Norge (Dok.nr. 3:11 2006-2007)


 Statsbudsjettet 2008


 Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt 
funksjonsevne – T-1440


 Planlegging av by- og tettstedsstruktur – T-1365


 Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder. DN-håndbok 1994  



http://www.regjeringen.no/upload/kilde/md/bro/2001/0012/ddd/pdfv/143998-t-1365.pdf

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/md/bro/2001/0012/ddd/pdfv/143998-t-1365.pdf

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/md/bro/2001/0012/ddd/pdfv/143998-t-1365.pdf

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/md/bro/2001/0012/ddd/pdfv/143998-t-1365.pdf

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/md/bro/2001/0012/ddd/pdfv/143998-t-1365.pdf

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/md/bro/2001/0012/ddd/pdfv/143998-t-1365.pdf

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/md/bro/2001/0012/ddd/pdfv/143998-t-1365.pdf

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/md/bro/2001/0012/ddd/pdfv/143998-t-1365.pdf

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/md/bro/2001/0012/ddd/pdfv/143998-t-1365.pdf
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 Fra plan til grønn virkelighet, Miljøverndepartementet 1991 


 Fortetting med kvalitet, Miljøverndepartementet 1996


 Gode boligområder, Husbanken 2000


 Planlegging og fortetting av småhusområder, Institutt for Landskapsplanlegging 1999


 Marka; Planlegging av by- og tettstedsnære naturområder, DN 2003





En mener at alle disse planer og nasjonale føringer er ivaretatt i planen.
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3. PLANSTRATEGI. 


I arbeidet med kommunedelplanen for Krakstadmarka ble det formulert visjoner og 
overordnede mål ved planarbeidet. Jfr disse.


I denne planen har en fulgt opp dem konkret ved at det er lagt vekt på å ta vare på de gode 
utsikts- og solforholdene for alle. Det vises her til vedlagte prospekt som vil være 
utgangspunktet for utbygging av delfeltene.


I tillegg til boliger er det også regulert nå en tomt for barnehage.


Det er spesielt lagt vekt på å knytte boligene til omkringliggende grøntområder, samt utnytte 
disse til leke- og oppholdsarealer. Videre er det lagt opp til gode interne grøntstrukturer.


For dette feltet baserer en seg på atkomst via Arnegårdsveien og Tandbergmoveien. Det er 
inntil videre den korteste atkomsten, inntil området blir bundet sammen med resten av de 
kommende feltene lenger nord og ny bru derfra til sentrum.


Det er lagt opp til en miljøvennlig infrastruktur ved bl.a lokal overvannshåndtering.


Området er i størst mulig grad universelt utformet, og samfunnssikkerheten er ivaretatt ved at 
det spesielt er tatt hensyn til rasfare ved ravinene og satt krav til sikker fundamentering av 
bygg og anlegg.


Det er videre planlagt gang-/sykkelveger og fortau langs kjørevegene, og egne turdrag og stier 
i grønnstrukturen.


Det er lagt vekt på at utbyggingen tar hensyn til landskapet og at den ikke bryter silhuetten 
øverst i området, sett fra byen.


Bebyggelsen er konsentrert småhusbebyggelse, slik at områdets utbyggingspotensial er 
ivaretatt.


4. PLANPROSESSEN


4.1 Generelt.


Planprosessen har fulgt planloven og forskrift om konsekvensutredninger. Som ledd i varsel 
og kunngjøring av oppstart av planleggingen ble det utarbeidet et forslag til planprogram. 
Dette ble behandlet sammen med tilsvarende program for kommunedelplanen og lagt ut til 
offentlig ettersyn sammen med varsling og kunngjøring av oppstart av planarbeidet.  Etter 
høringsperioden har kommunestyret fastsatt felles utredningsprogram. 


Det fastsatte planprogrammet er lagt til grunn for utarbeidelsen av planforslag med 
konsekvensutredning. 
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Beboerne langs Arnegårdsveien og Tandbergmoveien er blitt oppsøkt mht informasjon og 
medvirkning. Disse vil igjen bli kontaktet nå når planen blir lagt ut på høring.


4.2 Innspill.


Til varsel om oppstart og planprogram er det kommet inn noen innspill som nedenfor er 
gjengitt mht viktig innhold og kommentert mht hvordan en har forholdt seg i planen. 


1. Norderhov Arbeiderlag. Brev av 28.2.12


Tandbergmoveien mot FV 241 må opparbeides til adkomstveg for feltet, fordi adkomst fra 
rundkjøringen på Hvervenkastet er uheldig for naboene langs vegen, og det vil bli nødvendig 
med gangveg.


Kommentar.


Adkomstveg og rundkjøringen ved Hvervenkastet har meget god kapasitet i forhold til 
planlagt utbygging. I planen er det lagt opp til fortau helt frem til utbyggingsområdet. Siden 
Hønenkrysset i dager sterkt overbelastet og det ikke foreligger planer om utbedring, er det 
uaktuelt å føre mer trafikk dit.


Finn Hansen, nabo, eier gnr 38 bnr 96. Brev av 28.02.11


Er opptatt av at adkomstvegen til området må opprustes, altså 
Arnegårdsvegen/Tandbergmoveien. Peker på at den øvre delen av Tandbergmoveien må 
asfalteres, og at det må anlegges gang/sykkelveg. Mener at adkomstvegen bør være ferdig før 
utbyggingen starter. 
 
Kommentar.


Detaljreguleringsplanen går helt ned til rundkjøringen på Hvervenkastet, og viser utbedring av 
vegen samt gang/sykkelveg på hele strekningen. I anleggsperioden er det ønskelig at fortauet 
langs øvre deler av Arnegårdsvegen/Tandbergmoveien har blitt bygget helt opp til 
utbyggingsområdet. I de mest trafikkerte delene av Arnegårdsvegen er det fortau, og 
vegbredden er tilfredsstillende. 


Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 10.3.2011.


Ber om at forhold knyttet til klima, energi, støy, barn og unges interesser, bekkedrag, 
naturmangfold, landskap, friluftsliv og universell utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd 
med nasjonale føringer. Forholdene må belyses gjennom konsekvensutredningen. 
Detaljreguleringsplanen må sees i sammenheng med kommunedelplanen for å få en helhetlig 
utvikling.


Kommentar.
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Disse forholdene er det gjort rede for i konsekvensutredningene i detaljreguleringsplanen. 
Konsekvensutredningene for denne planen er også en del av konsekvensutredningene for 
kommunedelplanen Krakstadmarka.


Kristin Thordardottir og Øyvind Kjelsvik, naboer, eier gnr 37 bnr 109. Brev av 17.3.2011


Påpeker at vegen må utbedres og få gangveg helt frem. Foretrekker adkomst fra Fv 241 
Lisletta. 


Kommentar.


Se tidligere kommentarer ang. adkomst.


Finn Hansen, nabo, eier gnr 38 bnr 96. Nytt brev av 18.3.2011


Tekniske utfordringer mht. utvidelse av Arnegårdsvegen/Tandbergmoveien i forhold til 
fjernvarme, styringskabler, telefonkabler, strømkabler samt 2 høyspentmaster. Siden det må 
tas betydelige deler av hver enkelt tomt vil eierne av disse oppleve betydelige tap. Anbefaler 
adkomst via Trygstad eller fra FV 241 Lisletta.


Kommentar.


Utbedring av vegen vil skje i samarbeid med de etater som har tekniske installasjoner i 
tilknytning til den. Høyspentmastene blir ikke berørt. Det er ikke riktig at det må tas 
betydelige deler av hver enkelt tomt. Dersom det er nødvendig å gå inn på private tomter vil 
grunneier få erstatning for dette etter gjeldende regelverk. Se tidligere svar ang. adkomst.


Stina Gregersen og Terje Valholm, nabo. Brev av 22.3.2011


Adkomstvegen er for smal i dag, og det oppstår ofte farlige situasjoner når biler møtes, særlig 
om vinteren. Dette blir verre ved økt trafikk.


Kommentar.


Viser til tidligere kommentarer knyttet til adkomst.


Marit Tingleff og Per Inge Bjørlo, naboer. Mail av 22.3.2011


Det planlagte boligområdet har vært et naturlig turområde i alle år, og porten til større 
områder som Tandbergmoen, Norderhov og videre opp i marka. Det er viktig for beboerne i 
Arnegårdsvegen at det sikres gode ferdselsårer, tilnærmelsesvis som i dag. Det bør ikke 
reguleres for små tomter.


Kommentar.
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Planen vil føre til endringer av en del av turstiene, men det er lagt opp til turdrag og turstier 
gjennom planområdet i alle retninger. Det blir lagt opp til høy utnyttelse av 
utbyggingsområdet, særlig fordi mye areal i hele planområdet ikke lar seg gjøre å bygge ut.


Kommuneoverlegen. Brev av 22.3.2011


Må ta forhåndsregler om skredfare og stabilitet i grunnen. Grøntområder må fortsatt bestå 
nære byen. Bru over Storelva vil kunne øke andelen som går til byen. Det må settes krav til 
universell utforming av anlegg og uteområder. Lokalisering av f.eks barnehager må oppfylle 
forskriften til miljørettet helsevern.


Kommentar.


Alle disse forhold er ivaretatt i planen.


Buskerud Kollektivtrafikk AS. Brev av 23.3.2011


Helhetlig løsning bør prioriteres ved planlegging av kollektivtilbud og fremkommelighet for 
buss. Områdets skoletilhørighet er også viktig mht eventuell transport av elever.


Kommentar.


Nærmeste kollektivtilbud i dag er ved FV 35/E 16 på Hvervenkastet. Inntil det skjer en større 
utbygging i Krakstadmarka, hvor det også blir gjennomkjøring, er det urealistisk å forvente 
buss inn til dette området alene. Kommunen har kapasitet til å ta i mot elever fra 
utbyggingsområdet, på Kirkeskolen og Eikli. Det er en ny skole i Hønefoss syd under 
planlegging, og det er naturlig at elever fra Tanberglia vil sokne til den.


Kjell Baug, Øystein Frøyshov og Per Strande, grunneiere i kommunedelplanområdet. Brev av 
23.3.2011.


Mener at overordnet vegstruktur/infrastruktur nord – syd, offentlige områder til 
skole/barnehage, og bruløsning fra Ringeriksgata over Storelva må være på plass før det lages 
detaljreguleringsplan for Tanberglia.


Kommentar.


Baug og Frøyshov er medlemmer i styringsgruppa for kommunedelplanen i Krakstadmarka. 
Deres merknader blir løst i forbindelse med kommunedelplanarbeidet.


Norges vassdrags- og energidirektorat. Brev av 25.3.2011.


NVE ber om at alle store og små vassdrag i planområdet identifiseres og merkes av på 
plankartet. Eventuelle inngrep og tiltak i kantsoner og i selve vannstrengen må beskrives 
nærmere. Planlegging og utbygging må ta hensyn til muligheter for flom, erosjon og skred.







Detaljplan for Tanberglia. Krakstadmarka Syd. Planbeskrivelse og konsekvensutredning.                     12.11.2012
    


11


Kommentar..


Det er gode muligheter til å føre overvann til nærliggende bekker som renner ut i Storelva. 
Det er utfordrende med bratte skrenter og ravinedaler, og det er av NGI frarådet å gjøre dette. 
Overvann må dermed føres helt ned til bunnen av ravinedalene/bekkene. Det må legges stor 
vekt på god lokal overvannshåndtering.


Eldrerådet. Behandling 28.2.2011. Sak 20/11.


Saken har ingen relevans for eldres kår på dette trinn i prosessen.


Videre medvirkning.


Alle parter kan uttale seg til planforslaget i den forestående perioden for offentlig ettersyn.


Deretter vil planen bli merknadsbehandlet og eventuelt bli vedtatt med eller uten endringer fra 
forslaget slik det nå foreligger.


5. PLANBESKRIVELSE.


5.1 Planen.
Planforslaget er basert på de overordnede forutsetningene og strategier som fremkommer 
foran. 


Som grunnlag for selve plankartet har en, i samarbeid med Arkitektgruppen Drammen, 
utarbeidet en illustrasjon for ønsket bebyggelse med tilhørende anlegg, et prospekt, for 
utviklingen av området. Det er blitt til gjennom nøye vurderinger av stedlige forutsetninger og 
de overordnede mål. Løsningene er nøye vurdert mht vegføringer, boligtyper og plankrav. 
Også eiendomsmegler er rådspurt. Da planen er nokså direkte avledet av denne forstudien, 
gjengir her illustrasjonene, som er utarbeidet i sant 3D-format:


Planillustrasjon:
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Her kan spesielt legges merke til at områdene nord mot ravinedalen, som for øvrig er meget 
godt egnet til lek både sommer og vinter, er avsatt til felles opphold. Dette gir adgang for alle 
til de beste områdene, og en vil ikke hindre tilgang til kveldssol og utsikt til byen for resten av 
feltene.


Perspektiv:







Detaljplan for Tanberglia. Krakstadmarka Syd. Planbeskrivelse og konsekvensutredning.                     12.11.2012
    


13


En tenker seg konsentrert småhusbebyggelse i lav høyde og gjerne flate tak/pulttak. På den 
måten vil en i det noe hellende terrenget kunne sikre sol og utsikt til alle. Dette fremkommer 
godt på neste illustrasjon.
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Bygningsmiljø:


Inne i byggeområdene vil en kunne oppleve bygningsmiljø og uteområdene slik:


På neste side er det illustrert hvordan ravinedalene nord for feltene kan utvikles til leke- og 
aktivitetsområder på vintertid, ved et lite felles skitrekk.
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Uteområder vinterstid.
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5.2 Planutforming.


Plankartet er vist i vedlegg, og et utsnitt er vist her:


Byggeområder.


Byggeområder med leke- og områder for uteopphold, veger og grønnstruktur er direkte 
avledet av presentasjonen foran.


Planen viser 11 nye byggeområder for konsentrert småhusbebyggelse BK1-11, et område for 
blokkbebyggelse BB1 (lavblokk), barnehagetomt BH1,for uten område med fire eksisterende 
eneboliger BF1 som er vist som frittliggende småhusbebyggelse.


Områdene BK1-11 utgjør til sammen ca 30,5 daa, BB1 er på ca 3 daa, barnehagetomten BH1 
på ca 3,6 daa og eksisterende 4 boligtomter ca 6 daa. Til sammen ca 43 daa.


Illustrasjonen antyder ca 100 nye boenheter innen områdene BK1-11 og BB1.


Som detaljplan er avgrensningene mellom byggeområder og tilhørende lekeområder, 
uteområder og turdrag/-stier finmasket. Det vil bety at plassering av bebyggelsen blir 
veldefinert og vil ha en høy nominell utnyttelsesgrad. Prosent BYA er for de nye boligfeltene 
satt til 70%. Eksisterende boliger til %BYA=30% og barnehagetomta %BYA=50%. I 
utregning av utnyttelsesgraden er også garasjer og biloppstillingsplasser inkludert.
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Tillatte byggehøyder er, for uten angitt maksimal byggehøyde i meter, relatert til høydene for 
tilliggende (bakenforliggende) områder. En hare satt krav om at byggehøydene og 
boligutformingen ikke skal hindre sikt for dem, og at dette skal dokumenteres ved søknad. 


Det er tillatt med flate tak/pulttak. Ingen strenge krav til bygningenes form, bortsett fra at en 
vil ha helhetlige uttrykk for området.


Lek, uteoppholdsareal og turdrag.


Lekeområdene utgjør ca 3,6 daa, men det er satt krav til sandkasser og små lekeområder i 
byggeområdene. Og det er avsatt rikelige områder for uteområder i form av andre 
uteoppholdsareal og turdrag, der det i sistnevnte også kan tilrettelegges for lek/uteopphold. 
Andre uteoppholdsarealer utgjør ca 23 daa og turdrag ekskl turveger ca 11 daa.


AU2 kan tillates oppfylt for å tilrettelegge for lek og ferdsel mellom dette området og neste 
byggeområde østenfor.


Parkering.


Felles parkeringsplasser utgjør ca 1,6 daa, som normalt kan romme ca 75 plasser på 
bakkenivå. En åpner for at disse også kan være i kjeller. Parkering for boenhetene er forutsatt 
skal være på egne tomter og i felles parkeringskjellere. Det legges opp til at kommunens 
parkeringsvedtekter skal gjelde.


Interne veger.


Vegene i feltet er tofelts kjøreveger med langsgående fortau. En kortere arm i nedre del er 
uten fortau da trafikken her blir svært liten.


Vegene har feltbredder på 2x2,5m og fortausbredde på 2,5m. Areal til grøfter for begge er 1m.


Det er anlagt snuplasser i enden av vegene.


Atkomstveg.


Atkomstvegen ned til rundkjøringen på Hvervenkastet, dvs Arnegårdsveien og deler av 
Tandbergmoveien følger dagens veg så langt det lar seg gjøre. Men den er nå planlagt med 
fortau helt opp til dette nye boligfeltet. 


Vegen er planlagt som en samleveg i hht Håndbok 017 til Statenes vegvesen, med 2 x 2,5 m 
kjørefelt, 25 cm skuldre og fortauet 2,5m også med 25 cm skuldre. I partier med svinger er det 
lagt inn breddeutvidelser, og i trange partier har en redusert grøftebredder ved lukket 
drenering.
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To steder er det store kraftmaster tett inntil vegen. Der er det foreslått å legge fortauet på 
utsiden. Hvis ikke ville en måtte snevre inn enten kjøreveg og/eller fortau ganske mye. Dette 
ville kunne skape trafikkfare i tillegg til vansker med drift.


Det er en plass der vegen kommer svært nære et bygg. Det er Tandbergmoveien 5, gnr44/71. 
Her har en foreslått en støttemur for at terrassen der kan bestå, samt redusert fortauet til 2,0 m.


For øvrig er det noen justeringer av grensene. Alle avkjøringer og kryss vil bli uendret.


Beboerne langs vegen er informert og tatt med på råd mht inngrep.


6. KONSEKVENSER.


Konsekvensutredningene for denne planen er også en del av konsekvensutredningene for 
kommunedelplanen Krakstadmarka. Kommunedelplanen legges frem for behandling samtidig 
med denne planen. Utredningene her er derfor delvis selvstendige vurderinger og delvis 
ekstrakter av kommunedelplanens.


6.1 Friluftsliv


Området blir i dag i noen grad brukt som turområde. Kjøre- og traktorvegene i området 
brukes til friluftsliv og turbruk. Disse er vist på kartutsnittet nedenfor.
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Planen vil forårsake at disse stiene vil bli brutt opp, og det faktum at området bebygges vil 
gjøre at opplevelsen endres.


Men planen tar vare på mulighetene for ferdsel langs brinkene ut mot ravineområdene der det 
er god utsikt, og det er lagt opp til turdrag og turstier gjennom planområdet i alle retninger. 
Planen legger dessuten opp til å tilrettelegge for lek og opphold i nærområdet. Dette vil kunne 
benyttes ikke bare av beboerne i området, men også av naboene som i dag er de hyppigste 
brukerne av området.


Det legges også opp til at turstien til HIBU opprettholdes. Se plankartet.


I utkanten av grensen til Kragstadmarka blir det, når det er forhold til det, kjørt opp skiløyper 
om vinteren. 


Konklusjon:


Utbygging medfører at området mister mye av sin verdi som skogsmark, men behovet for 
stier og turdrag tas vare på og det skal legges til rette for lek, idrett og lek i området utover 
dagens bruk.
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6.2 Universell utforming 


Ingen områder er spesielt tilrettelagt med tanke på ekstra god fremkommelighet (f. eks for 
rullestolbrukere). Eksisterende veier i området er svært uframkommelige. Topografien er også 
slik at den vil måtte legge begrensninger mht fri ferdsel i alle retninger for de med 
begrensninger mht stigninger.


Universell utforming er tatt inn som prinsipp i planleggingen av området. Det gjelder både 
mht veger, felles uteområder og ikke minst boligene med deres uteområder. 


De praktiske tiltak og kontroll med at prinsippene blir gjennomført må løses i forbindelse med 
rammesøknadsbehandlingen av bygg og anlegg i området.


Konklusjon:


Prinsippene om universell er nedfelt i planen mht alle bygg og anlegg. Imidlertid gir 
topografien utfordringer mht gjennomføringen. Kommunen må gjøre de praktiske 
vurderingene når rammesøknadene for bygg og anlegg behandles.


6.3 Radon 


Radonkonsentrasjon i berggrunnen i Kragstadmarka er ukjent. Ifølge Statens strålevern kan 
områder med løsmasser i grunnen være svært utsatt for radonproblemer. Området ligger i et 
område av løsmasser. 


Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først om gassen 
siver inn og oppkonsentreres i bygg med rom for varig opphold. I boligene kan 
radonforekomster bli et helseproblem dersom forebyggende tiltak ikke gjennomføres. Uansett 
om det er lite eller mye radon i grunnen er det satt krav til at alle boliger skal utføres med 
slike forebyggende tiltak. Særlige radonundersøkelser i området er derfor ikke gjennomført.


Konklusjon:


I og med at det kan forekomme radon i grunnen har en som et forebyggende tiltak satt krav til 
at alle boliger skal bygges med tiltak med membran og utlufting av mulige slike gasser.


6.4 Nærhet til kraftlinjer.


Det går ei kraftlinje som krysser og går langs Arnegårdsveien og Tandbergmoveien. Ingen 
helt inntil eller gjennom boligområdet. 


Planen forutsetter at mastene og den nevnte linja vil forbli urørt, bl.a ved at fremtidig fortau 
slynger seg på utsiden av mastene inntil nevnte veier.


Da avstanden til nye boliger blir i god avstand til nevnte kraftlinje er det ingen grunn til å ta 
forholdsregler mht elektriske felter. Fareområdene ved denne linja er avmerket med egen 
faresone i planen.
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Høyspentanlegg innen feltet er ikke planlagt ennå. Det forventes at det anlegges kabler og at 
transformatorer kan anlegges der det vil være behov for dem.


Konklusjon:


Ingen eksisterende kraftanlegg i nærheten av de nye boligene. Eksisterende linje langs 
atkomstvegen er avmerket i planen. Nye anlegg utføres som kabler og trafoer på bakkenivå.


6.5 Befolkningsutvikling og offentlige tjenester


Området er stort sett ubebygd og uten offentlige tjenester. 


Reguleringsplanen vil romme ca 100 boliger, som erfaringsmessig vil føre til ca 250 beboere. 


Det satses på å ha en variasjon i leilighetenes størrelse, men med størst vekt på 
familieleiligheter. En antar at typiske seniorleiligheter og andre befolkningsgrupper som 
ønsker meget nær sentrumstilgjengelighet kanskje vil velge leiligheter enda nærmere sentrum. 


Alderssammensetting vil derfor av voksne i alderen 27-50 år, med statistisk andel barn og 
unge i forhold til antall foreldre/voksne. 


Mht skolebarn er det vanlig å regne med at 10% av innbyggerne er i barneskolealder. Dette 
kan bety ca 25 elever. 


Kommunen har signalisert at disse vil kunne sokne til Eikli og Kirkeskolen. Om det kommer 
en ny sentral barneskole vil de sokne til den (f.eks i Krakstadmarka). Men en vil anta at feltet 
vil bli bygd ut raskere enn at en ny sentral barneskole vil stå ferdig til bruk.
 
Pr 2012 har Kirkeskolen 12 elever på 7. trinn, mens Eikli har 26 elever på dette trinnet.
 
Eikli har en teoretisk kapasitet til 25 flere elever enn de har i dag, mens Kirkeskolen i praksis 
ikke har plass til flere elever.
 
Hele Ringerike fungerer som ett "opptaksområde" for barnehager. Det er pr. dato ingen ledig 
barnehagekapasitet, men det er mulig å finne plass til flere ved å utvide antallet på Heggen. 
Uansett så har en i planen satt av egen tomt til barnehage, da en nå eller ved fortsettelsen av 
Krakstadutbyggingen vil ha behov for barnehage i området.


Utbyggingen vil ikke, da det ikke legges opp til boliger mht spesielle grupper, generere økte 
behov for sosiale tjenester utover det befolkningstilveksten vil tilsi.


 
Konklusjon:
 
Det er grunn til å tro at elevtallsøkningen 100 boliger i Tanberglia kan la seg løse ved 
skoleplasser på Kirkeskolen og Eikli skole.
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Ringerike har ikke barnehageplasser til å håndtere barn fra 100 nye boliger ( 16 barn i 
førskolealder) uten å treffe tiltak som utvidelse av Heggen midlertidige barnehage, eller at det 
bygges en ny privat/kommunal barnehage.


6.6 Vei og trafikk


Det finnes få veier inne i området. Forhold til veger og trafikk er utredet som del av hele 
kommunedelplanen for Krakstadmarka. Det er utredet mulige atkomster og internveger til 
hele Krakstadområdet (Cowi AS, mai 2010). Videre er det utarbeidet en samlet trafikkanalyse 
for kommunedelplanområdet (Cowi AS, Krakstadmarka: Konsekvensutredning av veg og 
trafikk. Nov. 2012). Dette er utredninger som er redegjort for i konsekvensutredningene til 
kommunedelplanen som nå fremmes.


For denne reguleringsplanen er det utført egen trafikkutredning for krysskapasiteter for 
rundkjøringen på Hvervenkastet (Kapasitetsbetraktninger: "Arnegårdsveien x Osloveien x
Hvervenkastet. Des. 12). 


Selve atkomstvegen og internvegene er nøye planlagt vha vegplanleggingsverktøy (NovaPoint 
Veg). 


Planlagte boligbygging vil generere nyskapt trafikk i området. Dette gjelder både
biltrafikk, kollektivtrafikk og gang- og sykkeltrafikk. I anleggsfasen vil det genereres mye 
tungtransport til og fra området.


Vegsystem.


Dagens eneste vegtilknytning er via Arnegårdsveien-Tandbergmoveien fra rundkjøringen med 
FV 35 og Hvervenkastet. Arnegårdsveien-Tandbergmoveien. Om dennes standard og planer 
se eget punkt om Atkomstveg under kapitlet 5.2 foran. Der er også internvegsystem og stier 
m.v. omtalt.


I kommunedelplanen er det drøftet om disse søndre deler av Krakstadmarka skal ha atkomst 
til Fv 241 Lisletta. Det er vurdert i forhold til fullt utbygd planområde, og er sett opp mot 
krysskapasitet i Hønenkrysset (E16 x Fv241). 


I og med at Hønenkrysset i dag er sterkt overbelastet og det vil ta tid før dette eventuelt blir 
forbedret, er det uaktuelt i nærmeste fremtid å føre mer trafikk dit via en slik ny veg fra 
Tanberglia og til Lisletta. 


Spørsmålet for dette planområdet er derfor om rundkjøringen på Hvervenkastet og 
Arnegårdsveien-Tandbergmoveien med eller uten tiltak kan ta trafikken fra dette planområdet. 
Dette avhenger bl.a av trafikkmengdene, krysskapasiteter og trafikksikkerhet.


Trafikkmengder.


Arnegårdsveien-Tandbergmoveien er i dag i praksis nesten en blindveg, da det er 
gjennomkjøring forbudt mot Lisletta. Dermed vil trafikken nærmest det nye feltet være meget 
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beskjeden, men øke på nedover mot rundkjøringen ved Hvervenkastet etter som det er fler og 
fler avkjøringer og stikkveger for boligene i området ned dit.


Grovt sett kan en anta at i øvre deler har en trafikkmengde fra nesten 0 helt øverst til ca ca 
1000 nederst ved rundkjøringen.


Ut fra standardbetraktning om trafikkgenerering pr bolig, fra 4,5 – 4,8 reiser/døgn (ÅDT), vil 
feltet med antatt 100 boliger skape ca 450-480 i ÅDT, og ca 30kjt/t i morgenrushet og ca 50 
kjt/t i ettermiddagsrushet.


Arnegårdsveien-Tandbergmoveien vil derfor med fullt utbygd boligfelt derfor kunne ha en 
trafikk på ca 500-1500 om noen år, mest nederst ved rundkjøringen.


Krysskapasitet.


Kapasiteten i rundkjøringen FV35xHvervenkastetxArbegårdsveienxOsloveien er blitt vurdert 
i flere sammenhenger.


I forbindelse med vegvesenets egen reguleringsplan om pendlerparkering (Planbeskrivelse 
okt.2011) konkluderer de at det ikke er kapasitetsproblem i krysset, selv om 
pendlerparkeringen vil øke trafikken i Arnegårdsveien med ca 100 kjt/d. 


Krakstadmarka AS fikk utredet krysskapasiteten i rundkjøringen av Cowi AS des. 2011. SE 
vedlegg. Den baserte seg på tidligere tellinger i rundkjøringen (slik også vegvesenet gjorde), 
slik at tallgrunnlaget er godt. 


I 2011 var belastningsgraden ca 0,4. Dvs lav. 


Om en øker trafikken fra Arnegårdsveien slik at belastningsgraden skal bli 0,8, dvs fremdeles 
tilfredsstillende, kan en øke trafikken i Arnegårdsveien med 1400 kjt/t. 


På basis av kjente sammenhenger mellom boligtyper og trafikkgenerering (Prosam-rapport 
137) vil denne økningen kunne representere følgende antall boliger:


2 800 eneboliger, eller
3 000 i rekkehus, eller
3 600 i lavblokk, eller
4 300 i høyblokk.


Eller en kombinasjon av disse.


Kommer det utbygging på Hvervenmoen vil den kunne redusere utbyggingspotensialet for 
Tandbergmoen, men ikke så mye at det endrer bildet om at det er gode kapasitetsreserver i 
nevnte rundkjøring.


I forhold til planene for Tanberglia, samt de neste byggetrinnene sør i Krakstadmarka, har en 
altså god kapasitetsreserve i nevnte rundkjøring.
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I forbindelse med trafikkutredning for hele kommunedelplan Krakstadmarka har Cowi AS 
utredet trafikken for hele det planområdet og med full utbygging der. Det inkluderer også en 
mulig veg til Fv241 til Lisletta for de søndre om rådene. Dvs der Tanberglia kommer.


Utredningen bekrefter belastningsgraden vurdert i den spesielle rapporten for rundkjøringen 
fra des. 2011. Dersom en ny veg til Lisletta bygges vil det avlaste Arnegårdsveien. Men 
kommunedelplanen legger også opp til en intern sammenbindingsveg mellom alle områdene i 
Krakstadmarka, og det vil åpne for at fler enn de søndre områdene ved Tanbermoen vil 
benytte atkomstene i syd, dvs både Arnegårdsveien og en eventuell veg til Lisletta. Til 
sammen vil det kunne gi en trafikk på ca 1600 i ÅDT, tilsvarende ca 355 boliger tilsvarende 
konsentrert småhusbebyggelse. Men det er mindre enn den kapasitetsreserven som er i 
rundkjøringen.


Arnegårdsveien er planlagt som samleveg med feltbredder på 2x2,5 m og med fortau. I hht 
Håndbok 017 er det en veg som er dimensjonert for veger inntil ÅDT=1500. Dvs innenfor 
forventet trafikk.


Kollektivtrafikk.


Nærmeste kollektivtrafikk i dag er ved Fv35/E16 på Hvervenkastet. Inntil en får en større 
utbygging i Krakstadmarka med en veg gjennom alle områdene med muligheter for 
gjennomkjøring, er det urealistisk å forvente buss inn til dette området aleine. Når neste 
byggetrinn kommer i søndre del kan en kunne håpe på at så kan skje.


Gang-/sykkeltrafikk.


I dag har Arnegårdsveien fortau frem til der den deler seg og i krysset med Arnegårdsbakken 
(der det kobles på mange boliger). 


I planen er det lagt opp til fortau helt frem til Tanberglia og dessuten langs dette feltet videre 
inn mot de nye feltene i Krakstadmarka og langs de fleste internvegene. Ved starten av 
Tanberglia har en valgt å krysse Tandbergmoveien for å få fortauet/gang-/sykkelvegen på den 
siden av samlevegen som de nye boligene kommer.


Ved Hvervenkastet er det gang-/sykkelveger og fortau både mot byen, Hvervenmoen og langs 
E16 mot Norderhov.


Trafikksikkerheten for myke trafikanter skal derfor være sikret. 


Om nødvendig vil det bli vurdert å bygge fartshumper på vegen.


Anleggstrafikk.


I anleggsperioden vil trafikken måtte gå om Arnegårdsveien/Tandbergmoveien. Mengden vil 
variere over tid, men det vil måtte bli en del tyngre kjøretøy. 
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En vil anta at det i den mest intensive anleggsperioden for opparbeidelse av feltet og senere i 
byggefasen for boligene vil kunne være ca 30 anleggsarbeidere og ca 20 tyngre anleggsbiler 
pr døgn som vil frekventere denne vegen.


I de mest trafikkerte delene av Arnegårdsveien er det fortau og vegbredden er tilfredsstillende. 
Derfra og i Tandbergmoveien vil den tyngre anleggstrafikken sett trafikksikkerheten der 
under press. Det vil derfor være ønskelig at en viderefører fortauet langs øvre deler av 
Arnegårdsveien og Tandbergmoveien allerede i anleggsfasen.


Konklusjon:


Atkomstveg og krysset ved Hvervenkastet vil ha tilstrekkelig kapasitet for den her planlagte 
utbygging.


Trafikksikkerheten vil bli ivaretatt ved fremføring av fortau til feltet og dessuten bygging av 
slike langs de interne vegene og ved turstier direkte ned mot HIBU. Fartshumper vil bli 
vurdert.


I anleggsperioden vil l trafikksikkerheten i øvre deler av Arnegårdsveien og 
Tandbergmoveien bli satt under press dersom en ikke bygger fortau derfra og opp til feltet 
tidlig i anleggs- og byggefasen.


6.7 Vann og avløp


Området vil generere ca 250 personekvivalenter (pe).


VA-nettet blir utredet for hele kommunedelplanen. Dette området er en mindre del av hele 
Krakstadmarkautbyggingen, så det vil uhensiktsmessig å lage løsninger som kun tjener 
Tanberglia. Det vises derfor til utredningen for hele kommunedelplanområdet som behandles 
samtidig.


Området er i dag ikke utbygget med VA-infrastruktur. Siste eksisterende bolig i 
Tandbergmoveien er knyttet til ledningsnettet som går ned langs denne og Arnegårdsveien 
ned til sykehuset. Da dette har begrenset kapasitet og ikke vil være en fremtidsrettet nett for 
søndre deler av boligfeltene i Krakstadmarka, og at en dessuten ikke ønsker en 
pumpesituasjon for hele tomtefeltet, vil det være mer aktuelt å knytte seg til ledningsnettet 
ved HIBU.


Ny vannforsyning må opparbeides, med kapasitet og sikring for blant annet 
brannvannsforsyning. Det kan bli behov for nytt høydebasseng, sannsynligvis med forsyning 
via byen. 


Overvann er lite ønskelig å føre til eksternt overvannssystem. Det er gode muligheter til å føre 
det til nærliggende bekker som ender ut i Storelva. Utfordringen vil være at med bratte 
skrenter og ravinedaler kan hurtig avrenning i større mengder kunne forårsake utgraving av 
dalene. Det er også av NGI frarådet at en leder overvann ut til skråningene. Det må altså føres 
helt ned til bunnen av ravinedalene/-bekkene.
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Konklusjon.


Det ligger til rette for å knytte feltet til det overordnede VA-nettet. Konkrete løsninger må 
prosjekteres, med henblikk på samlede løsninger for søndre deler av Krakstadutbyggingen. 


Det må spesielt legges vekt på god lokal overvannshåndtering, der en ikke skaper fare for ras 
og/eller utgraving av skråninger eller i ravinedaler.


6.8 Dyre- og planteliv


Det ble gjort en vurdering av Krakstadmarkas biologiske mangfold år 2000.


De registrerte naturtypene av interesse er følende hovednaturtypene skog:


1. Gråor-heggeskog – utforming flommarksskog
Finnes som et belte langs Storelva i den sørlige delen. Inneholder også noe bjørk, gran, selje 
og rogn, samt enkelte aske- og lønnetrær. Den er til dels velutviklet og inneholder en god del 
død ved. I skogbunnen vokser urter og bregner. Naturtypen er svært frodig. 


Gråor-heggeskogen er generelt artsrike, både når det gjelder vegetasjon og dyreliv. Skogtypen 
er den mest artsrike naturtypen vi har i Norge når det gjelder fugler, spesielt spurvefugler. 


Denne planen går ikke så langt ned som til disse områdene.


2. Gråor-heggeskog – utforming liskog/raviner
Finnes i de fleste bekkeravinene i begge delområder. Dette er en svært frodig skogtype med 
høgstauder/storbregner, som også har innslag av storvokst gran og bjørk. På samme måte som 
flommarksskogen er disse områdene svært artsrike, både når det gjelder vegetasjon og 
dyreliv. 


Et større ravinesystem strekker seg mellom Tandbergmoen og Trøttilsrud, men er påvirket av 
hogst og tilplantning. Dette området antas å være en viktig forbindelseslinje for hjortevilt 
mellom beitearealene øst for Rv. 241 og på Tandbergmoen. Størst naturmessig interesse er 
knyttet til hovedbekken opp mot Brådalen, utenfor denne planen. 


Begge ravinesystemene vurderes å ha lokal verdi. 


At områder bygges ut vil automatisk medføre at vegetasjon og biotoper endres. Det viktigste i 
denne sammenheng vil være at utbyggingen ikke medfører inngrep i de mest artsrike delene, 
nemlig randsonen til Storelva og de frodige ravinedalene.


Naturmangfoldloven.
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I hele planprosessen til kommunedelplanen der dette området er en liten del av, har forholdet 
til naturverdiene i området vært fokusert på, både mht å frembringe kjent kunnskap 
(dataregistre) og utdypet kunnskap (egne feltstudier).


Mht kunnskapsgrunnlaget (§ 8) så er det er ivaretatt gjennom egne registreringer både 
gjennom databasesøk og feltstudier, så langt det er rimelig i denne saken. Det er ikke 
registrert truede arter innen planområdet.


Føre-var-prinsippet (§ 9) skal anvendes der en ikke har tilstrekkelig kunnskap om virkningene 
på naturmiljø. Her er kunnskapsnivået med rimelig sikkerhet meget godt, slik at 
ekstraordinære føre-var-tiltak ikke bør være nødvendig. De mest artsrike områdene er ikke 
bebyggbare eller ligger til rette for andre inngrep.


Mht økosystemtilnærming og samlet belastning (§10) så er de mest sårbare områdene er 
skjermet mot inngrep. Avveiningene er gjort på kommunedelplannivå mht å peke ut hvilke 
områder som kan bebygges og de grep vedr håndtering av LNF-områder og grøntdrag.


En har her i noe grad verdsatt allmennhetens behov for ferdsel i grøntsonene. Men disse ligger 
i områder der det er ferdsel i dag.


Tiltakene medfører ingen kostnadssatte miljøforringelser/skader på naturen (§ 11). Og det er 
avstått fra inngrep som kunne medføre slikt. En mulig problemstilling er imidlertid lokal 
håndtering av overvann. Dersom det vil kunne medføre uheldige virkninger på skråninger 
og/eller ravinedaler så vil det måtte bekostes utbygger. Detaljer om dette vil bli avdekket når 
slike anlegg prosjekteres. 


Overvannshåndtering og ev andre ledningsfremføringer i områdene nedenfor feltet vil også bli 
vurdert miljømessig (§ 12)


Konklusjon.


Utbygging av området inngår i en større kommunedelplan der de viktigste forhold omkring 
naturverdier og mulige konflikter er ivaretatt på et overordnet nivå.


Inngrepene i dette planområdet omfatter ikke de mest verneverdige eller sårbare 
naturområdene i Krakstadmarka.


Det må tas hensyn til mulige uheldige inngrep eller følger av disse ved planlegging og 
prosjektering av kommunaltekniske anlegg, og da spesielt overvannsløsningene.


6.9 Jord- og skogressurser


Planområdet for boligfeltet omfatter ca 93 daa. I tillegg kommer reguleringsplandelen for 
Tandbergmoveien og Arnegårdsveien på ca 10 daa, i alt ca 103 daa.
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Områdene i planen som ikke er bebygd eller omdisponert, altså landbruksmark i dag, utgjør 
ca 88 daa. Dette er skog, ikke noe er oppdyrket.


Området er gjennom den jordpolitiske arealvurderinga for Ringerike (JAV) avklart skal kunne 
omdisponeres til utbygging. Dvs klassifisert som et C-område (område med mindre sterke 
landbruksinteresser).


Området grenser inn til sammenhengende dyrka mark i syd. Her er driftsformen korn og 
plantevekster, ikke husdyrhold. En forventer derfor ingen større nærkonflikter mellom 
boligene og jordbruksdriften


Skogen i Krakstadmarka er gjennom kommunedelplanen sikret fortsatt drift, gjennom 
regulering til landbruksområder og opprettholdelse av de nødvendige driftevegene. Denne 
planen har gjennomgående veger og turdrag gjennom området, som vil det vil være mulig å 
frakte tømmer på om det skulle være behov for det.


Det er en vannledning for et større felles vanningsanlegg for gardsbrukene ved Lisletta- 
Tandberg-Vakerområdene som går i vegen der barnehagetomta er planlagt. Det forutsettes at 
denne enten kan bli liggende uten å bli bygd over, eller at den flyttes noe dersom det er mer 
hensiktsmessig.


Konklusjon.


Omdisponeringen av landbruksmark er gjennom tidligere kommuneplanprosesser og 
jordpolitiske arealvurderinger allerede vedtatt.


Mulige behov for frakting av tømmer er mulig gjennom boligområdet på veger og i turdrag.


Vanningsledning må beskytes eller flyttes barnehagetomta er.


6.10 Geologi/grunnforhold


Området Kragstadmarka er et kupert ravinelandskap, med høydeforskjeller innenfor området 
opp til 110 m. Fjell i dagen er observert bare på noen få steder, og største observerte 
løsmassemektighet er 56 m. I den søndre delen er dybdene moderate. 


Siden de første grunnundersøkelsene i 1988 har NGI utført supplerende undersøkelser for hele 
kommunedelplanområdet ved boring av 47 nye hull og ved rapport i februar i år (2012). 
(NGI-rapport 20110293-00-3-R).


Tanberglia og områdene nær inntil ble representert med 7 borehull. 


Rapporten har en del konklusjoner som gjelder alle områdene i Krakstadmarka og noen som 
er stedsspesifikke. 
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Det som gjelder alle områdene kan konkluderes slik:


Egenskaper:
Det er ikke påvist kvikkleire, men en kan ikke se bort fra at det kan finnes.
Massene består hovedsakelig av siltig leire med sand og siltlag.
Det må forventes at det kan være hengende grunnvann i massene.


Råd:
Det anbefales ikke å legge boliger i skråninger med naturlig rasvinkel.
Eventuelle områder for terrasseblokker i bratte områder må undersøkes ved 
fjellkontrollboringer. Fundamenteres til fjell. Ovenforliggende skråning må 
modifiseres og dreneres.
Skal raviner fylles ut må de ha dreneringslag i bunnen.
Toppen av ravinen må arronderes slik at en har trygg avrenning uten erosjon- eller 
flomfare ned til større vassdrag.
Nedsenket areal vil ha uforvitret leirmateriale egner seg lite som hagejord. 
Nedsenket areal med leire kan bebygges.
Avflådde masser vil kunne rase ut ved lavere helningsvinkel enn opprinnelige masser.
Oppfylte masser må, dersom de skal bebygges eller benyttes til f.eks veger, renskes for 
organiske masser og bygges opp som kvalitetsfyllinger som komprimeres ved 
overhøyde etter at setningene er kontrollert. Større krav til bygg enn til f.eks veger.
Ved bygging av veg i raviner må lagene legges ut lagvis og komprimeres. Legges det 
ut leirig materiale må en ha drenerende mellomliggende sandlag.
Lokal overvannshåndtering må ikke skje i skråninger.
Det er svart leirskifer synlig i enkelte åpne fjellpartier. Det borger for at grunnen kan 
være radonholdig.
Fyllmasser bør ikke tippes ukontrollert ut over skråningene.


NGI har laget kart som viser anbefalt byggegrense til skråningene. Disse blir førende 
for regulering av områdene. Avstand fra skråningskant skal være 1,5 x dybde til faste 
masser, med avstand oppad til 20 m. Avstand fra bakskråning er satt til 5 m.


For Tanberglia kommenteres at det ikke er spesielt dypt til faste masser, 5-8m.


Med tanke på fundamentering av lett bebyggelse med hus fra 1 til 3 etasjer må 
grunnforholdene kunne karakteriseres som gode


6.11 Vann og vassdrag/flomfare


Området er ikke i nevneverdig grad påvirket av flom på grunn av stor avstand ned til 
elvebredden. 


Overvannet blir opptatt av jordsmonn og vegetasjon. Deretter siger det ut i omkringliggende 
ravineområder.


Når området bygges ut vil ikke nedslagsfeltet bli større, men overvannet vil kunne bli ført ut 
raskere til skråningene og gi erosjon der og eventuelt i ravinedalene/-bekkene. 
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Avbøtende tiltak vil være å forsinke denne avrenningen. Det kan gjøres med 
fordrøyningsbasseng. Hvordan dette skal løses vil måtte prosjekteres nøyere ved 
feltplanleggingen.


Jfr også tidligere omtaler av tekniske anlegg og geologi/geoteknikk.


6.12 Klima og luft.


Området ligger klimagunstig til, da det ligger høyere enn byen og elva omkring. Det gir god 
utlufting i forhold til opphoping av forurensning i byen i inversjonsperioder. Et kjent fenomen 
er også tåkedannelser av åpent vann ved elva. Pga høydeforskjellen, ca 70-100m, er dette 
området noe mindre utsatt for tåke og rå luft.


Vinden kan ta noe mer her enn lenger nede i byen.


Solforholdene er meget gode med sol hele dagen og spesiell mye kveldssol.


Området er et av de nærmeste ubygde boligfeltene til Hønefoss by. En utbygging her vil 
derfor være gunstig mht å minimere transportarbeid og følgelig forurensning.


Området ligger så langt unna og høyere enn både E16 og bytrafikken at det i praksis er 
upåvirket av forurensningsnivået der. 


Egenproduksjonen av luftforurensning vil bli langt under anbefalte grenseverdier i hht 
rundskriv T-1520. Luftforurensningsgraden i Arnegårdsveien vil også ligge langt under 
grenseverdiene der. (I så fall måtte trafikken være ca 10g større).


6.13 Støy
Trafikkmengdene inne i området og langs felles samleveg i syd tilsier at støy ikke vil noe 
problem utenfor byggegrensene til disse vegene.


En har beregnet støynivået langs Tandbergmoveien og Arnegårdsveien før og etter dette 
tiltaket.


Det er benyttet trafikktall i hht trafikkanalysen:


Veg ÅDT i dag. Kjt/d. ÅDT etter utb. Kjt/d. % tunge kjt Km/t
Arnegårdsveien 600 - 1 000 1 300 – 1 500 3 30
Tandbergmoveien    100 - 300    500 – 1 000 3 50


Beregningene er gjort vha NovaPoint Støy, som beregner etter Nordisk beregningsmetodikk. 
Baserer seg på digitale kart.


Beregningene er gjort som støysoner i hht grenseverdiene i Støyretningslinjene T-1521 fra 
MD:
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Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, 
sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall oppgitt i dB, 
innfallende lydtrykknivå. 


Støykilde Støynivå på ute-oppholdsareal og 
utenfor vinduer til rom med 
støyfølsom bruksformål


Støynivå utenfor 
soverom, natt kl. 23 
– 07


Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB


Ekvivalentnivåene skal beregnes som årsmiddelverdier i tråd med definisjonene av Lden og 
Lnight. 
Grenseverdiene for støynivå utenfor rom med bebyggelse med støyfølsom bruksformål 
gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte bo-/oppholdsenhet.
Grenseverdiene for uteoppholdsareal må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til 
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål. Beregningshøyden for 
uteoppholdsareal skal være minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over balkong- eller 
terrassegulv.
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt


Resultater.


Støysonekart før utbygging:


Støysonekart etter bygging av Tanberglia:
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Resultatene viser før utbygging (dagens situasjon) så vil støynivået være beskjedent for de 
fleste bygg langs Arnegårdsveien og Tandbergmoveien. Spesielt langs sistnevnte så vil kun et 
fåtall bygg ligge i gul sone. Langs Arnegårdsveien er det fler. Til sammen vil før utbygging ca 
16 boliger ha fasader som ligger i gul sone. 
Utbyggingen vil øke trafikken og dermed støybelastningen. Resultatene etter utbygging vil 
forårsake at støynivået øker med ca 5-7 dB i Tandbergmoveien, der det er lite trafikk og lavt 
støynivå fra før, med 2-3,5 dB i Arnegårdsveien, der støynivået er noe høyere.


Støysonekartet for situasjonen etter utbygging viser at gul soner får noe større utbredelse. Fra 
dagens 16 boliger med støynivå i gul soner blir tallet ca 23. Antall leiligheter kan være noe 
usikkert i leilighetsbyggene.


Tiltak.


Det er vanlig at i situasjoner der støynivået øker med 3 dB eller mer og ender opp med et 
støynivå som gjør at boligene kommer i gul sone, bør få tilbud om støytiltak.


I dette tilfellet bør alle boligene i gul sone få tilbud om tiltak. Hvilke type tiltak vil måtte 
vurderes i samråd med eierne. Med så mange avkjøringer som ville slippe inn støy fra en 
skjerm langs vegen, samt bygg som ligger en del høyere enn vegen, vil en del løsninger måtte 
bli lokale. 


Arnegårdsveien og Tandbergmoveien vil bli justert noe. Denne reguleringsplanen viser at 
kjørevegene vil i hovedsak bli uendret. Men justeringer kan gjøres når utbedringene skal 
prosjekteres. 


En har derfor av ovenstående årsaker ikke detaljert hvordan tiltak skal utformes for 
eiendommene langs Arnegårdsveien og Tandbergmoveien der fasadene blir liggende i gul 
sone.
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6.14 Landskap


Det byggbare området er et skogkledt platå som heller svakt nordvestover. Videre nordover 
skråner det sterkt ned mot elva. Her er området ravinert med rygger og daler.


Landskapet Kragstadmarka er med på å skape en ”vegg” i det store landskapsrommet som 
Hønefoss sentrum ligger i. Her i syd er det de øvre deler som er byggbare. 


En har derfor lagt opp til at utbyggingen i området skjer på en skånsom måte, som tar hensyn 
til hele kommunedelplanområdets landskapsverdi. Spesielt er det tatt hensyn til silhuetten sett 
fra byen. 


Siden planleggingen er basert på en 3D-basert bebyggelsesillustrasjon har en kunnet fremstille 
troverdige perspektivbilder. På et bilde tatt fra rådhuset har en lagt inn feltet sett derfra/byen:


Selv om bygningene er lagt inn med lyse farger, kan en se at området ikke vil bli veldig 
fremtredende sett fra byen. Hovedgrunnen til det er at en ikke bryter silhuetten (slik 
eksisterende boliger langs Tandbergmoveien gjør).
Om en fjerner skog i nedre deler av området til lekeområder vil dette heller ikke gi større 
utslag på det samlede landskapsbildet.


Sett andre steder fra vil ikke feltet bli eksponert.
Mht nærvirkningen av utbyggingen vises til kap.5.1 der planen er presentert.


6.15 Kulturminner og kulturmiljøer


Fylkeskommunens utviklingsavdeling har selv kartlagt hele Krakstadmarka og presentert det i 
egen rapport; Saksnr:08/517. For utfyllende informasjon se denne.


I den delen av undersøkelsesområdet som gjelder denne reguleringsplanen fremkommer at det 
ved sjakting ble det funnet både fangtsgroper, stolpehull fra bygg, en mulig ovn, veggrøfter, 
kokegroper og mulige ardspor (plogspor), i tillegg til andre noe ubestemmelige strukturer. Det 
er også potensial for flere funn.


Funnene er her på neste side vist sammen med reguleringsplanforslaget.
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For at det kan bygges her så vil det kreves at området frigis av Riksantikvaren, eventuelt etter 
utgraviner/nøyere undersøkelser. Dette vil det bli søkt om så snart planen er satt i behandling, 
slik Riksantikvaren forlanger for at saken kan behandles der.
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6.16 Risiko og sårbarhet 


Tiltaket kan både øke og redusere risikoen for uønskede hendelser. Dette gjelder hendelser 
som omgivelsene utsetter prosjektet for og omvendt.


Denne vurderingen er gjort på basis av utarbeidde rapporter og ovenstående utredninger. 


Flom/oversvømmelse
Dette kan oppstå helt lokalt i feltet eller utenfor feltet i ravineområdene. I feltet avhenger dette 
av teknisk prosjektering av veger, plasser og bygg. Flom i ravineområdene kan oppstå dersom 
det ved stor nedbørsintensitet føres vann ut til ravinene uten nødvendig forsinkelse.


Ras/skred
Dette er behørig omtalt foran. En av de store utfordringene i hele Krakstadmarka.


Radongass 
Kart fra NGU og Statens strålevern viser at planområdet ligger innenfor områder med 
alunskifer og fare for radongass. Det er imidlertid ikke nødvendig med tiltak for å redusere 
eventuell eksponering for en parkeringsplass. 


Støy.
Analysene viser at trafikknivået fra biltrafikk blir moderat over anbefalte grenseverdier. Støy i 
anleggsfasen vil være med uberegnelig og kan være til stor irritasjon for nærmeste naboer til 
felt og atkomstvegen når den skal utbedres.


Trafikkulykker. 
Kan skje både i feltet og langs atkomstvegen. Men det er planlagt separasjon av kjørende og 
de myke trafikantene, så sannsynligheten bør være liten.


Ulykker i anleggsperioden
Anleggsvirksomhet har generelt potensiell fare mht sprengning og brann/eksplosjon. 
Anleggene her er ikke spesielle i så måte. Men det er naboer både til feltet og atkomstvegen 
som skal utbedres, slik at det må tas hensyn til.


På neste side er dette oppsummert i tabell.
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Risikoanalyse, detaljer
Hendelse Årsak Konsekvens Konsekvensgrad Sannsynlighetsgrad Mulige tiltak/ kommentarer
Naturrisiko
Flom/ oversvømmelse Ekstremvær Erosjon En viss fare Sannsynlig God overvannshåndtering
Ras/skred Ustabile løsmasser Jordskred En viss fare Sannsynlig God prosjektering av bygg og 


anlegg. Supplerende geotekniske 
undersøkelser. 


Radon Radon i grunnen Helsefare Farlig Lite sannsynlig Sannsynlighetsgraden er forutsatt 
pålagte tiltak


Virksomhetsrisiko
Støy a. Biltrafikk 


b. Støy i anleggsfasen
Ubehag a. Ufarlig


b. En viss fare
a. Sannsynlig
b. Mindre sannsynlig


a. Støytiltak langs atkomstveg.
b. Støysvake maskiner. 
Overholdelse av 
tidsbestemmelsene i hht T-1521


Trafikkulykker Påkjørsel, myke 
trafikanter


Dødsfall/ 
personskade. 


Farlig Mindre sannsynlig God trafikkplanlegging, 
sykkelstier, fortau etc..


Sprengningsuhell Anleggsfasen. 
Ukontrollert sprengning 
med spredning av stein


Skade på 
personer i 
omgivelsene.


Kritisk Lite sannsynlig. Lite, men 
mulig, fjell i feltet.


Vanlige sikkerhetsmessige 
forhåndsregler.


Brann/eksplosjon Brann/eksplosjon i 
anleggsfasen


Personskade Kritisk Lite sannsynlig Nødvendige tillatelser fra 
myndigheter.
God fremkommelighet for 
brannutrykning. Tilstrekkelig 
brannvannskapasitet. 


Resultater


Matrisen viser en sammenstilling av resultater fra risikoanalysen slik den er angitt i tabellen 
foran.  Rødt felt indikerer risiko som i utgangspunktet er uakseptabel. Tiltak bør iverksettes 
for å redusere denne ned til gul eller grønn. Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med 
hensyn til tiltak som reduserer risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko. 


Risikomatrise


Sannsynlighet Konsekvens


Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt


Meget sannsynlig


Sannsynlig Trafikkstøy Flom. Ras


Mindre sannsynlig Anleggsstøy Trafikkulykker


Lite sannsynlig Radon Sprengingsuhell
Brann/eksplosjon


Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko


Analysen viser videre at det spesielt bør sees nærmere på fare knyttet til flom/ras, 
trafikkulykker og sprengningsuhell og brann/eksplosjon i anleggsfasen.








E16 (tidligere rv. 35) Eggemoen-Kleggerud og adkomst til 
Jevnaker.


Sammendrag av og kommentarer til innkomne merknader.


12 november 2012







1. Innledning og bakgrunn


Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan for prosjektet E16 (tidligere rv. 35) 
Eggemoen-Kleggerud med adkomst til Jevnaker. Planarbeidet faller inn under plan- og 
bygningslovens bestemmelser for konsekvensutredninger. Statens vegvesen Prosjekt Vestoppland er 
tiltakshaver.


Planprosessleder hos Statens vegvesen har vært Siri Solem Walseth, med assistanse fra Alf Louis 
Solvang. Multiconsult har vært rådgiver med Wenche Aalberg som oppdragsleder og Gunnar 
Brattheim som disiplinleder for konsekvensutredningen.


Forslag til kommunedelplan lå ute til offentlig ettersyn i syv uker med høringsfrist 22. oktober 2012. 
Statens vegvesen mottok 14 uttalelser i høringsperioden. Dette dokumentet inneholder en kort 
oppsummering av innkomne høringsuttalelser med Statens vegvesens kommentarer. 


Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Buskerud etterlyste en redegjørelse for hvordan 
naturmangfoldloven §§8-12 er fulgt opp. Det er utarbeidet et tilleggsnotat hvor dette blir redegjort 
for. I tillegg er det etter innspill  utarbeidet temakart som viser hensynssoner for skred, alunskifer, 
flom/overvann og krysningspunkter som berører kritisk infrastuktur (jernbane og kraftledning). 
Planbestemmelsene er oppdatert i henhold til inkomne merknader om hensynssoner og støy. 


Fullstendig kopi av uttalelsene vil bli oversendt Jevnaker og Ringerike kommuner.


2. Sammendrag av høringsuttalelser med Statens vegvesens 
kommentarer


Nr. Arkivnummer:
1. Fylkesmannen i Buskerud 2010003199-179
2. Fylkesmannen i Oppland 2010003199-167
3. Oppland fylkeskommune 2010003199-174 


og 175
4. Jernbaneverket 2010003199-180
5. NVE 2010003199-181
6. Råd for funksjonshemmede 2010003199-182
7. Kistefos museum 2010003199-162
8. Advokatfirmaet Hjort på vegne av Moe gård, Einar M. Borch 2010003199-165
9. Jan Martin Bang og Ruth Wilson 2010003199-161
10. Ronald Krueger 2010003199-183
11. MDG Jevnaker 2010003199-164
12. Inger Viken Opsahl 2010003199-163
13. Bjørn Otto Krog 2010003199-184
14. Buskerud fylkeskommune 2010003199-189







1. Fylkesmannen i Buskerud


Fylkesmannen i Buskerud etterlyser redegjørelse for hvordan naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert 
og fulgt opp.


Av hensyn til den sårbare arten elvemusling i Randselva forutsettes det tilstrekkelig tiltak i 
anleggsfasen for å hindre uheldig erosjon og avrenning. Fylkesmannen i Buskerud ber om at dette tas 
inn i bestemmelsene / retningslinjene.


Fylkesmannen i Buskerud fraråder alternativ 3 ut fra hensynet til landskap og nærmiljø ved Aslaksrud 
og Åsbygda. 


Fylkesmannen i Buskerud fraråder skråstagsbru med hensyn til Randselva som viktig trekkvei for 
vannfugl, blant annet svaner.


Videre stilles det spørsmål ved om nye tekniske løsninger i vassdragslandskapet bør tillegges positiv 
konsekvens i forhold til 0-alternativet, slik det er gjort i forbindelse med skråstagsbrua og buebrua 
over Randselva. Fylkesmannen mener at muligheter for valg av brutype ikke bør tillegges avgjørende 
vekt ved valg av trasealternativ.


Det påpekes at det i den videre planleggingen må gjøres detaljerte støyfaglige utredninger for alle 
boliger utsatt for støy over anbefalte grenseverdier, og nødvendige tiltak må prosjekteres.


Det må tilrettelegges med kryssløsninger/driftsveger der ny veg deler opp eksisterende jordbruks- og 
skogbruksarealer, eventuelt gjennomføre makebytter.


Ut fra miljø- og landbruksmessige hensyn mener fylkesmannen at det ikke er ett alternativ som peker 
seg ut, men at det må gjøres en prioritering mellom ulike tema. Forskjellene mellom alternativene er 
imidlertid ikke like store for alle temaene, og i Buskerud er det primært hensynet til nærmiljø, 
landskap og landbruk som må veies opp mot hverandre.


Statens vegvesens kommentar:
Det blir utarbeidet et tilleggsnotat som tar for seg vurderingen av planforslaget etter 
naturmangfoldloven §§ 8-12. Statens vegvesen mener teamene er dekket i konsekvensutredningen, 
men ser at henvisninger til paragrafene i loven kan beskrives bedre.


Tiltak for å redusere tilslamming av Randselva i anleggsfasen vil bli behandlet i  den kommende 
reguleringsplanfasen og beskrevet i  plan for ytre miljø (YM-plan).


Innspill om vannfugl tas med i det videre arbeidet med valg av brutype. 


I dette området mener Statens vegvesen at en bru kan tilføre landskapet en ytterligere verdi. Statens 
vegvesen registerer Fylkesmannens mening om konsekvenser om bru i landskapet.


Det skal utarbeides nye støysonekart i reguleringsplanfasen etter krav i T-1442 (2012). Prinsipper for 
støyskjermingstiltak vil bli avklart i reguleringsplanfasen. Detaljering av de enkelte støytiltak vil bli 
gjort i byggeplanfasen.







I den påfølgende reguleringsplanfasen vil det bli sett detaljert på kryssløsninger/driftsveger der ny 
veg deler opp eksisterende jordbruks- og skogbruksarealer. Makeskifte vil bli vurdert der dette er 
mulig og hensiktsmessig.


Merknaden for øvrig tas til orientering.


2. Fylkesmannen i Oppland


Fylkesmannen mener planmaterialet er dekkende for krav som stilles i plan- og bygningsloven og 
forskrift om konsekvensutredning.


Landskap, nærmiljø og naturmiljø:
Fylkesmannen mener planen bør utfylles på følgende områder:


- Bestemmelser angående støy bør legge opp til at støyproblematikk i reguleringsplanen 
behandles i tråd med retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2012. I planens 
bestemmelser er det sagt at reguleringsplanleggingen skal utføres i henhold til anbefalte 
grenseverdier i T1442/2012. Retningslinjen bør også følges når det gjelder avklaring av når i 
planprosessen støyutredning skal gjennomføres og hvordan støyskjerming skl utformes.


- Bestemmelser som sikrer en plan for å forhindre tilslamming av Randselva i anleggsperioden.
- Ved valg av bruløsning må hensyn til landskap og hensynet til kollisjonsfaren for fugl som har 


elva og tilhørende kantsone som leveområde, belyses nærmere.
- Planbeskrivelsen bør tydeliggjøre/konkretisere vurderingen av planforslaget etter 


prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12.
Fylkesmannen ønsker en vurdering av om det er mulig å legge veglinjen i alternativ 3 mindre dypt i 
terrenget og om dette vil redusere de negative landskapsvirkningene (i områdene rundt Kleggerud og 
Aslaksrud).


Naturressurser:
Fylkesmannen fremmer innsigelse til alternativene 1 og 2 på grunn av arealet dyrka mark som blir 
beslaglagt og de driftsmessige ulempene alternativene medfører for landbruket. Fylkesmannen tar 
forbehold om innsigelse til utforming av støyskjerming i framtidig reguleringsplan dersom det ikke 
tas tilfredstillende hensyn til jordvernet. Fylkesmannen kan akseptere alternativ 3 ut fra 
jordvernhensyn.


Samfunnsikkerhet:
Fylkesmannen fremmer innsigelse til planen fordi det ikke er samsvar mellom ROS-analysens 
vurderinger/resultat og kommuneplanens bestemmelser. Bestemmelser/retningslinjer må vise til 
hensynssoner i plankartet eller vise til eget temakart for skred, alunskifer, flom/overvann og 
krysningspunkter som berører kritisk infrastuktur (jernbane og kraftledning).


Fylkesmannen viser til merknadene over og ber kommunene følge opp forslag til endringer. Det 
understrekes at vurderingene først og fremst gjelder Opplandsdelen av planen. Fylkesmannen vil ut 
fra en samlet vurdering anbefale at alternativ 3 velges, men mener det bør vurderes å legge veien 
mindre dypt i terrenget.







Statens vegvesens kommentar:
Landskap, nærmiljø og naturmiljø:


- Anngående innspill om støy, tilslamming av Randselva og om vannfugl, se kommentar til 
merknad 1 (Fylkesmannen i Buskerud).


- Det er utarbeidet et tilleggsnotat som tar for seg vurderingen av planforslaget etter 
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. Statens vegvesen mener teamene er godt dekket i 
konsekvensutredningen, men ser at henvisninger til paragrafene i loven kan beskrives bedre.


- Veglinje alternativ 3 mindre dypt i terrenget. Dette er vurdert og forkastet. Vegen kan heves 
opp til fem meter innenfor de kravene som stilles til stigning og vertikalkurvatur. Dette vil 
redusere høyden på fjellskjæringene fra 20 meter ned til 15 meter, noe som Statens vegvesen 
mener vil ha begrenset positiv virkning i forhold til den negative virkningen det har for selve 
veglinjen. En stor heving av veglinjen vil også medføre at fylkesveg 241 må heves i og med at 
E16 skal under denne. Dette vil igjen gi inngrep i eiendommene langs fylkesvegen.


Naturressurser:
Statens vegvesen vil se på ytterligere justering av veglinjen for å minimere inngrep i dyrka mark. 
Forbehold til innsigelse til utforming av støyskjerming tas til etteretning. Foreløpig støyberegninger 
viser at det ikke vil være behov for støyskjerming langs de deler av vegen som berører dyrka mark.


Samfunnsikkerhet:
Det er som følge av merknaden til Fylkesmannen i Oppland utarbeidet temakart som viser 
hensynssoner for skred, alunskifer, flom/overvann og krysningspunkter som berører kritisk 
infrastuktur (jernbane og kraftledning). Det knyttes bestemmelser til temakartene og dette 
presenteres som vedlegg til kommundelplanen.


3. Oppland fylkeskommune


Oppland fylkeskommune mener det foreligger planmateriale som danner et godt nok grunnlag for å 
vurdere de ulike alternativene. Oppland fylkeskommune er opptatt av fremdriften og at planen skal 
kunne realiseres innen angitt tid.


Forskjellen mellom de tre alternativene vurderes som liten totalt sett. Alle alternativer vil ha uheldige 
virkninger for på både landskap, nærmiljø, friluftsliv, kulturmiljø/ kulturminner, naturmiljø og 
naturressurser.


Oppland fylkeskommune velger å vektlegge vegvesenets og kommunens anbefaling av alternativ 2, 
da dette fremstår bedre for landskap og nærmiljø.


Oppland fylkeskommune mener alternativ 1 og 2 kommer forholdsvis likt ut, men anbefaler 
alternativ 2, da denne vil gi større fleksibilitet mht valg av brutype. Valg av god arkitektonisk løsning 
for bru er viktig for fjernvirkning fra Kistefos-museet. Oppland fylkeskommune legger noe mindre 
vekt på valg av brutype enn det SVV legger til grunn, men mener samtidig det er fornuftig at 
kommunedelplanen tar høyde for ulike løsninger.







Oppland fylkeskommune savner en variant av alternativ 3, eventuelt en kombinasjon av alternativ 2 
og 3 som kan legges høyere i terrenget for å unngå uheldige skjæringer. Også ut fra jordvernhensyn 
savner Oppland fylkeskommune et slikt alternativ for å kunne vurdere dette opp mot de andre.


Oppland fylkeskommune er usikker på om virkningene lokalt i alternativ 3 vil være så store at det 
ikke vil være akseptabelt. Dette kan eventuelt løses med bruoverganger for myke trafikanter mm. 
Dette må løses på et mer detaljert nivå. Når det gjelder landskapshensyn ser Oppland 
fylkeskommune noe mer positivt på alternativ 3 enn det SVV har konkludert med.


Oppland fylkeskommune vil peke på alternativ 3 som et mulig alternativ da det i større grad enn 
alternativ 2 tar hensyn til jordvern. I tillegg vil alternativ 3 bedre ivareta kulturminner langs fv 241.


Oppland fylkeskommune konkluderer med følgende:
Omlegging av Rv 35 (nå E16) fra Eggemoen til Kleggerud har stor nasjonal og regional og betydning, 
og det er viktig at planene tilfredsstiller framtidige krav til vegstandard. For utviklingen av Jevnaker 
sentrum er det viktig at trafikken ledes utenom sentrum. Løsning for planlagt trase er en forutsetning 
for gjennomføringen av hele strekningen fra Olimb til Eggemoen.


Oppland fylkeskommune slutter seg til konklusjonene fra Statens vegvesen og Jevnaker kommune til 
tross for at alternativet beslaglegger mer dyrka mark. Oppland fylkeskommune mener at alternativ 2 
har fordeler fremfor alternativ 3, da det i vesentlig større grad tar hensyn til landskapet. Alternativ 3 
ivaretar likevel jordvernhensyn og kulturminner langs Rv 241 i større grad. Alternativ 1 er etter 
fylkesutvalgets vurdering mindre aktuelt da det er lite framtidsrettet og gir liten fleksibilitet for valg 
av brutype. 


Alternativ 1 og 2 vil kunne komme i konflikt med to automatisk fredete steinringer. Kulturminnene 
må sikres og legges til bevaring i en eventuell reguleringsplan. Oppland fylkeskommune tar derfor 
forbehold om innsigelse til en eventuell framtidig reguleringsplan dersom ikke dette hensynet 
ivaretas videre i reguleringsplanarbeidet.


Statens vegvesens kommentar:
Oppland fylkeskommunes kommentar angående vektlegging av brutype tas til orientering. For øvrig 
kommentar angående brutype, se merknad 1.


For kommentar angående variant av alternativ 3, se merknad 2. Statens vegvesen vil i det videre 
arbeidet jobbe med optimalisering/justering av foreslått trasé for å minimere beslag av dyrka mark.


For øvrig tas merknaden til orientering.







4. Jernbaneverket


For Jernbaneverket er interessene til planen knyttet til de to stedene vegen krysser jernbanen. Det 
påpekes at tekniske krav knyttet til frihøyde, avstand til høyspentanlegg med mer må være
tilfredsstilt og at dette forutsettes løst gjennom de videre planfaser. I tillegg presiseres det at mulige 
krysningssporforlengelser ved Jevnaker stasjon må hensynstas og at planen ikke må legge opp til 
tiltak som vil gi lengre driftsstans på jernbanen.


Statens vegvesens kommentar:


Innspillene tas med i det videre arbeidet. Det legges opp til et godt samarbeid med jernbaneverket 
rundt disse problemstillingene.


5. NVE


NVE Region Øst uttaler seg både angående den delen av traseen som går i Buskerud og den som 
berører Oppland. 


Det er ønskelig å unngå inngrep i vannstrengen i Randselva, både på grunn av storørretstammen, 
eventuell elvemusling og for ikke å forstyrre vannstrømmen. Sistnevnte kan gi oppstuving oppstrøms 
og det kan også påvirke strømningsforhold slik at erosjons- og masselagringsforhold endres. NVE 
påpeker at planen ikke sier noe om konsekvenser knyttet til tiltak som kan gi negative føringer for 
disse hensynene og ber om at dette fremgår av neste plannivå.


NVE forutsetter at reguleringsplanen tar med seg vurderinger av mindre bekker og vassdrag som 
krysses av ny veglinje. 


Reguleringsplanen må sette krav til tilstrekkelig dimensjonering for en 200-års flom, samt krav til å 
unngå tiltak som kan gi uheldige endringer i hydrauliske forhold/eventuelle avbøtende tiltak. 
Konsekvenser av vassdragsinngrep og ev kompenserende tiltak må dokumenteres i 
reguleringsplanen. Det bør også gis en retningslinje som gir føringer for minst mulig inngrep i 
vassdrag og kantsone langs vassdrag. Eventuelle fareområder for flom og skred må avmerkes som 
hensynssoner med tilhørende bestemmelser. 


Statens vegvesens kommentar:


Statens vegvesen vil minimere inngrep i selve elvestrengen. Dersom inngrep skulle bli nødvendig vil 
dette bli diskutert med NVE og nødvendige avbøtende tiltak må beskrives.







Reguleringsplanen skal inneholde nødvendig bestemmelser for å sikre tilstrekkelig dimensjonering, 
sette rammer for hva slags tiltak som tillates og å beskrive hva slags avbøtende tiltak som kreves. 
Temakart med hensynssoner for flom- og skredfare er utarbeidet og legges ved som vedlegg til 
kommunedelplanen. 


Kryssing av mindre bekker og vassdrag og tiltak rundt dette vil bli omhandlet i reguleringsplanen, 
reguleringsplanens bestemmelser og videre i byggeplan og tilhørende plan for ytre miljø (YM-plan).  


6. Råd for funksjonshemmede


Forslag til kommunedelplan var tema på møte i råd for funksjonshemmede 18.10.2012. Forslag til 
vedtak ble enstemmig vedtatt.


Statens vegvesens kommentar:


Merknaden tas til orientering.


7. Kistefos museum


Fabrikkanlegget befinner seg på Riksantikvarens liste over bevaringsverdige teknisk-industrielle 
kulturminner. Kistefos-Museet (KM) har ca. 36 000 besøkende i sesongen som varer fra 20. mai til 7. 
oktober. I tillegg benyttes området også utenfor sesongen av befolkningen i Jevnaker. 


KM skriver at alle alternativene for nye E 16 vil utgjøre et betydelig inngrep i landskapsbildet og i 
ytterste konsekvens føre til en forringelse av Kistefos som kulturinstitusjon/kulturminne.


KM skriver at i en belastende anleggsperiode kan de negative virkningene medføre avvikling av 
driften i kortere eller lengre perioder. KM mener det derfor må legges inn restriksjoner i 
anleggsperioden i sesongen mai-oktober som sikrer en optimal drift av museet.


KM anmoder Statens vegvesen om en alternativ trase for broen over Randselva lengre sør enn 
foreslåtte traseer. Dersom brua ikke kan flyttes, ønsker KM at brua får en arkitektonisk utførelse som 
ikke forringer landskapet. Det forutsettes at vegetasjon på begge sider av bruen beholdes.


KM forventer at det framlegges støyanalyser for alle alternativer og at det gjennomføres støytiltak.


Det må også sikres optimal infrastruktur til museets parkeringsområder både i anleggsperioden og 
når anlegget er ferdigstilt.







KM ønsker å vite om drift (snøbrøyting, salting) av brua vil få konsekvenser for planlagte 
parkeringsplasser. KM mener foreslåtte alternativer vil  medføre forringelse av parkeringsplasser og 
derigjennom publikums opplevelse ved adkomst til museet.


Skilting før og ved avkjøring må være tydelig og sikre god informasjon.


KM mener at vegvesenets alternativer for ny E16 vil redusere museets fremtidige 
utvidelse/utviklingsmuligheter betydelig.


Statens vegvesens kommentar:
Ny E16 vil medføre store landskapsinngrep. Eggemoplatået har en karakteristisk silhuett. Brua er 
plassert slik at denne bevares. En del sår i landskapet vil etter hvert bli mindre synlige når ny 
vegetasjon gror til. Brua og bruas landingspunkter vil delvis være synlige fra Kistefos. På grunn av 
vegetasjon og bygningsmasse på Kistefos (dagens situasjon), mener likevel Statens vegvesen at brua 
vil bli lite synlig fra området. Etter løvfall (i vinterhalvåret), som er utenfor museets sesong, vil brua bli 
eksponert for en større del av anlegget. Vegtraséen for øvrig vil trolig ikke kunne sees fra Kistefos 
museum.


Kistefos museet vil bli sikret tilgang under og etter anleggsperioden. Det vil imidlertid kunne 
forekomme ulemper i anleggsperioden.  Detaljerte planer om tilgang og trafikkhåndtering til Kistefos
museet under anleggsperioden vil laget i byggeplanen-fasen.


Statens vegvesen ser i utgangspunktet ikke at det er et behov for restriksjoner i anleggsperioden 
utenom de stille periodene man skal forholde seg til etter retningslinjen for støy T-1442. Statens 
vegvesen vil i en pågående anleggsperiode foreta en konkret vurderinger av dette.


I planprogrammet for strekningen Eggemoen – Kleggerud er området sør for foreslått elvekryssing 
også vurdert. Området er begrenset til nord for Viul. En kryssing ved Viul/sør for Viul vil være lite 
hensiktsmessig i forhold til videreføring mot Nymoen og det vil også medføre inngrep i andre sårbare 
områder.
En trase i området mellom Viul og foreslått trasè vil enten gi en veldig lang bro eller en veldig stor 
fylling i området mellom jernbanen og Randselva. I tillegg til at det er viktig fugleliv ved Randselva 
(fossekall og andefulger) er det også registrert naturbeitemark av regional verdi i dette området. 
Alternativet nyttiggjør også en mindre del av eksisterende vegnett på Eggemoen. Planprogrammet 
anbefaler at alternativet ikke utredes videre og det vises til planprogrammet for mer detaljert 
begrunnelse.
Det har blitt gjennomført støyberegninger for alle de tre foreliggende alternativene. Beregninger har 
blitt utført etter nordisk beregningsmetode ved bruk av støyberegningsprogrammet Cadna. 
Beregningene viser at Kistefossområdet ikke ligger innenfor grenseverdiene for å få tiltak i henhold til 
T-1442. I reguleringsbestemmelsene vil det sikres at mest mulig av vegetasjonen i området bevares, 
og at det der dette ikke er mulig på grunn av anleggsvirksomhet stilles krav om reetablering. 


Skilting til Kistefos museet vil bli vurdert i byggeplanfasen.


Statens vegvesen må i hovedsak ta hensyn til Kistefos museet slik det er i dag da det ikke foreligger 
formelle planer for utvidelse.







8. Advokatfirmaet Hjort på vegne av Moe gård, Einar M. Borch


Grunneier påpeker at vegprosjektet vil ha negativ samfunnsøkonomisk nytte og skriver i sin merknad 
at det ut fra en samfunnsøkonomisk betraktning ikke vil være lønnsomt å bygge en ny E 16 på 
strekningen Eggemoen-Kleggerud-Olum.


Videre påpeker han at ingen av de tre alternativene kommer positivt ut sammenlignet med 0-
alternativet (dagens situasjon) når det gjelder de prissatte konsekvensene.


Grunneier hevder at siden prosjektet har negative prissatte- og ikke-prissatte konsekvenser, vil det 
være uforsvarlig at tiltaket gjennomføres. Det vil være i strid med målsetningene nedfelt i plan -og 
bygningsloven å vedta en plan som åpner for gjennomføring av vegtiltaket. 


På bakgrunn av dette ser grunneier ingen fornuftig grunn til at Jevnakers befolkning gjennom 
bompenger skal bidra til å finansiere et prosjekt hvor summen av kostnader og ulemper er større enn 
fordelene.


Grunneier mener at den naturlige konsekvens av de utredninger som foreligger, er at hele prosjektet 
skrinlegges, og at man i stedet baserer seg på fortsatt bruk av dagens E16.


Grunneier mener at det ikke foreligger en helhetlig konsekvensutredning av prosjektet for 
strekningen Eggemoen-Olum. Statens vegvesen har beregnet prissatte konsekvenser for hele 
strekningen Eggemoen-Olum, mens det for ikke- prissatte konsekvenser kun er vurdert for 
strekningen Eggemoen-Kleggerud. Dette gjør at det ikke er mulig å gjøre en relevant avveining av 
fordeler og ulemper med sikte på å velge den løsningen som samlet sett framstår som den beste. 


Grunneier mener at det må gjennomføres en ny helhetlig vurdering av hele strekningen fra 
Eggemoen til Olum og at det nedre alternativet («alternativ 6») må trekkes inn i denne vurderingen. 


Grunneier hevder at utredningen som følge av at prosjektet er oppdelt i to delstrekninger ikke er 
egnet som beslutningsgrunnlag for valg av løsning. I merknaden står det at utfallet av en helhetlig 
utredning for strekningen Eggemoen-Olum kan bli at alternativ 6 kommer best ut. Grunneier hevder 
at i en helhetlig vurdering vil alternativ 6 komme best ut med tanke på en videreføring i retning 
Eggemoen da alternativet vil kunne bli billigere og ha et mindre beslag av dyrket mark enn 
alternativene i en øvre korridor.


Grunneier mener at kommunen ved å vedta en øvre trase fra Olum til Kleggerud, så endret de 
forutsetningene for planen, og at de da i realiteten vedtok et nytt alternativ som ikke hadde vært på 
høring (i strid med pbl. §§ 11–15).


Grunneier setter spørsmålstegn ved beregningene som er gjort av beslag av dyrka mark, dette gjelder
både i forhold til det som lå til grunn for behandlingen av kommunedelplanen for Eggemoen-
Kleggerud og Kleggerud Olum.


Følgende punkter trekkes fram:


Avvik mellom tall oppgitt i rapport fra Norsk institutt for skog og landskap og det som står 
oppgitt i planforslaget.







SVV har ikke tatt hensyn til de avskårne arealenes form, beliggenhet og adkomstmulighet, 
kun arealets størrelse i dekar. Det reelle beslaget av dyrket mark vil derfor bli større.


Grunneier mener SVV må lage et arealregnskap som angir hvor stor andel av det totale arealbeslaget 
som gjelder direkte beslag og hvor stor andel som gjelder arealer som faller ut av produksjon på 
grunn av at de blir for små. 


Av de foreslåtte alternativene for strekningen Eggemoen-Kleggerud, mener grunneier at alternativ 3 
er det minst uheldige alternativet.


Grunneier påpeker følgende forhold angående SVV’s anbefaling av alternativ 2:


Usikkerhet i kostnadsgrunnlaget som følge av at det er knyttet usikkerhet til omfanget av 
alunskifer.
Hevder at SVV vekter hensynet til nærmiljø og landskap to ganger.
Mener det er problematisk at SVV verdsetter hensynet til landskapsbilde og nærmiljø høyere 
enn naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser.


Statens vegvesens kommentar:
En konsekvensutredning er en metode for å kartlegge konsekvenser og benyttes til å vurdere ulike 
alternativer opp mot hverandre. Store inngrep slike som et vegprosjekt vil svært sjeldent komme 
positivt ut med tanke på prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, men konsekvensutredningen vil 
kunne si noe om rangeringen mellom de ulike alternativene.


Hvorvidt et vegprosjektet er hensiktsmessig å gjennomføre eller ikke må derfor vurderes ut fra hva 
som er dagens situasjon, hvilken funksjon vegen har og hvor godt dagens situasjon tilfredsstiller 
funksjonen.  E16 på gjennom Jevnaker er en ulykkesbelastet strekning med en svært dårlig standard 
og det er store behov for forbedringstiltak. Vegen er en viktig veg sett både i et lokalt, nasjonalt og 
også internasjonalt perspektiv. Prosjektet er høyt prioritert i Statens vegvesen og ligger inne i 
Nasjonal transportplan. 


Statens vegvesen forholder seg til vedtatt plan for strekningen Kleggerud-Eggemoen og de 
forutsetningene som legges til grunn i Jevnaker kommunestyres vedtak i mars 2011. Med 
utgangspunkt i dette har de vurderte alternativene et likt sammenligningsgrunnlag da vurderinger av 
resterende strekning opp til Olum vil være like for alle alternativ.


Når det gjelder beregningene av beslaget av dyrket mark, mener Statens vegvesen at 
arealregnskapet er tilpasset dette planstadiet og at grunnlaget belyser hvilket alternativ som kommer 
best og dårligst ut. Videre planlegging må sikre tilgang til fortsatt drivverdige områder.


Som det kommer fram av konsekvensutredningen så er det små forskjeller som skiller alternativene. 
Alternativ 3 er vurdert å gi svært negative konsekvenser for nærmiljøet og landskapet.







9. Jan Martin Bang og Ruth Wilson


Bang og Wilson er sterkt opptatt av miljøplanlegging. De har forståelse for behovet for nye veger og 
ser ingen problemer med veitraseen slik den er foreslått. De ønsker en justering av 
linjen/kryssløsningen slik at det blir tatt hensyn til deres bolig. 


Bang og Wilson har lagt ved tre skisser av alternative kryssløsninger hvor ett av forslagene viser en 
rundkjøring på E16 i stedet for planskilt løsning. Det påpekes at rundkjøringer fungerer som 
kryssløsning på andre store veganlegg. Det stilles spørsmål til behovet for kryss ved Kleggerud, da et 
kryss vil kunne gi økt trafikk på fylkesvegen. Det foreslås også å stenge fv. 241 for tungtrafikk. En 
utvidelse av fv. 241 ønskes gjennomført mot vest for å unngå at deres bolig må fjernes. 


Bang og Wilson stiller spørsmål til om trafikkprognosene som er lagt til grunn er i tråd med fremtiden 
som beskrives i NUPI sin rapport «Mens vi avventer peak oil: Om Norge strategiske interesser». Det 
påpekes at oljeressursene er begrensede og at det må planlegges for alternative transportløsninger.


Statens vegvesen vegvesens kommentar:
Standard på kryss. Ny veg planlegges etter retningslinjer gitt i Statens vegvesen’ Håndbok 017 
(HB017) Veg og gateutforming. Ny veg skal dimensjoneres for forventet trafikk 20 år etter åpning. Ny 
E16 forbi Jevnaker vil utgjøre en del av stamvegen mellom Bergen og Gävle. Forventet trafikk i 2040 
er forventet å ligge på rundt 6700 kjt/døgn på den nye vegen mellom Eggemoen og Kleggerud, mens 
den er forventet å ligge på 7700 kjt/døgn opp mot Olum. Med disse forventede trafikkmengdene 
angir HB 017 at ny veg skal bygges for 90 km/t, kjørebanene skal skilles med fysisk midtdeler og kryss 
på strekningen skal være planskilt. 


Foreliggende kryssløsninger som følger plankartet er bare skisser som viser hvordan kryssene kan se 
ut. I forslag til kommunedelplan for strekningen Eggemoen-Kleggerud er det kun prinsippet om at det 
skal være kryss eller ikke som skal fastlegges. Detaljert utforming av krysset vil bli utarbeidet i 
forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen. Vi tar med oss de foreslåtte løsningene inn i
denne fasen. Det må påpekes at området er komplekst med en del boliger og stigning i terrenget, noe 
som påvirker utformingen av kryssene. Ikke planskilte kryssløsninger er generelt ikke akseptert for 
denne vegklassen av trafikksikkerhetsmessige årsaker. I tillegg gir planskilte kryss redusert fare for 
alvorlige ulykker, god avvikling og prioritering av trafikken på primærvegen. 


I konsekvensutredningen er det gjort beregninger av trafikkmengder med og uten kryss på Kleggerud. 
Beregningene viser at en løsning uten kryss på Kleggerud vil gi noe mindre trafikk på fv. 241 fra 
Kleggerud og sørover. Løsningen vil imidlertid gjøre at færre vil velge å bruke ny E16 og det vil bli 
mindre overføring av trafikk fra gammel til ny veg. Det vil altså bli mer trafikk som blir igjen på 
dagens veg ned Olimslinna og gjennom Jevnaker sentrum. Dette vil være svært uheldig og Statens 
vegvesen har derfor valgt å ikke gå videre med løsningen uten kryss på Kleggerud. Innspillet om 
eventuell trafikkregulering på fylkesveg 241 tas med til diskusjon i det videre arbeidet. Vurderinger 
rundt temaet må se på trafikkmønster over et større område og det må vurderes om det er naturlig 
at eventuelle tiltak inngår som en del av reguleringsplan for E16 Eggemoen Olum. 







Trafikkprognosene som er lagt til grunn i planarbeidet er beregnet for en forventet situasjon 20 år 
etter åpning av ny veg. Trafikkmengdene er beregnet med en modell som tar utgangspunkt i at 
transportbehovet er omtrent det samme som i dag, Regjeringens langtidsprogram for økonomisk 
utvikling i landet og Statistisk Sentralbyrås’ prognoser for endringer i befolkning og arbeidsplasser. 
Det er også tatt hensyn til hvilke prosjekter som andre transportører legger opp til har beskrevet i 
forslaget til nasjonal transportplan for perioden 2014 – 2023.


Kryssløsninger, veglinjen for ny E16 og utbedring av fylkesveg 241 vil bli optimalisert i neste planfase. 
Kommunedelplanen kan ikke gå i detalj på hvilke eiendommer som vil bli berørt.


10. Ronald Krueger


Ronald Krueger er kritisk til å legge til rette for mer oljebasert trafikk på bekostning av skog, dyrka 
mark, boliger, dyreliv, elver, turområder og stille områder som Kistefos. Krueger stiller spørsmål ved 
hvorfor ikke mer trafikk kan overføres til jernbanen og mener at Jevnaker kan sette et eksempel for 
utvikling av smarte trafikkløsninger med fokus på kollektiv, elektriske kjøretøy, gående og syklende. 


Statens vegvesens kommentar:
Planarbeidet for ny E16 forbi Jevnaker tar utgangspunkt i prosjektets mål om effektiv ferdsel for alle 
trafikantgrupper. Dette er igjen delt opp i delmål om trafikksikker ferdsel for alle trafikantgrupper, 
legge til rette for positiv tettsteds- og næringsutvikling i Jevnaker, skape trygge lokalmiljøer langs 
eksisterende E16 og etablere sammenhengende tilbud for gående og syklende samt ta vare på 
stedets identitet. For kommentar om grunnlag for trafikkberegninger, se merknad 9.


I følge Jernbaneverket foreligger det ingen planer om stor satsing på jernbaneutbygging i dette 
området. Ringeriksbanen som en del av en fremtidig høyhastighetsforbindelse mellom Oslo og Bergen 
ligger langt fram i tid. 


Gjennomgangstrafikken gjennom Jevnaker ble kartlagt i 2011 til å utgjøre rundt 40 % av 
totaltrafikken. Ved at størstedelen av denne trafikken blir flyttet over på ny veg, vil forholdene langs 
eksisterende veg bedre kunne tilpasses lokaltrafikk og myke trafikanter. 


Statens vegvesen tar merknaden til orientering.


11. Miljøpartiet de grønne (MDG) Jevnaker


MDG Jevnaker anfører at planene om ny veg som er ment å utgjøre en omlegging av E16 fra 
Hønefoss til Sverige, må sees i lys av den nærstående utvikling av jernbanen over Hadeland og 
Ringerike. Opprusting av Ringeriksbanen til to spor gjennom Nittedal vil legge forholdene godt til 







rette for at toget kan ta en større del av det totale transportarbeidet ved å flytte det over fra veg til 
tog. MDG Jevnaker mener at veiplanene må avventes for å bli innpasset i planene for Ringeriksbanen.


Statens vegvesens kommentar:
I følge Jernbaneverket foreligger det ingen konkrete planer om å ruste opp jernbanen forbi Jevnaker i 
overskuelig framtid. I forslaget til Nasjonal transportplan 2014 - 2023 foreslås satsing på nærtrafikk 
rundt storbyene, mens det ikke er rom innenfor de økonomiske rammene å satse tungt på offensiv 
satsing på persontrafikk. Det synes dermed ikke realistisk å forvente vesentlig endringer i måten 
befolkningen ønsker å forflytte seg. Vi fastholder dermed at de trafikkprognoser som er lagt til grunn 
for utforming av vegsystemet bør legges til grunn for dimensjonering av den nye vegen. Se for øvrig 
kommentar til merknad 9 hvor grunnlaget for trafikkprognosen er beskrevet.
Statens vegvesen tar merknaden forøvrig til orientering. 


12. Inger Viken Opsahl


Inger Viken Opsahl vil kunne bli berørt av alle traseforslagene og særlig av alternativ 1 og 2. 
Grunneier mener det vil bli aktuelt med tiltak i forhold til støytiltak og lydisolering av boligen og ved 
den nye veien. Opsahl sier at luftforurensningen vil øke betraktelig og at hun vil miste mye av 
utsikten og det åpne landskapet fra eiendommen.


Grunneier mener eiendommen vil falle i verdi som følge av den nye vegen.


Hun sier videre at hun har en brønn det må tas hensyn til. Det vil bli nødvendig med ny løsning i 
forhold til vanntilførsel.


Grunneier vil kreve kompensasjon for ulempene den nye vegen vil medføre for eiendommen.


Statens vegvesen s kommentar:
Angående støy, se kommentar til merknad 1.


Luftforurensningsproblemer etter nasjonale grenseverdier vil ikke være et problem her. 
Trafikkarbeidet i området og på ny E16 er altfor lav til det.


Det er foreløpig ikke gjennomført beregninger av lokal luft forurensning.


Statens vegvesen tar med seg innspillet om brønnen på eiendommen. Vanntilførsel og teknisk 
infrastruktur vil bli tatt hånd om i den videre planleggingen.


Spørsmål om erstatning vil bli avklart ved grunnerverv etter vedtatt reguleringsplan.







13. Bjørn Otto Krog


Bjørn Otto Krog har tidligere jobbet med bruutforming og har sammen med en tidligere kollega 
kommet med innspill angående dette. De foreslår en stålkassebru og mener denne vil kunne bli 
betydelig rimeligere enn løsning med fritt-frambygg.


Krog stiller også spørsmålstegn til hvorfor brukryssingen ikke finner sted flere hundre meter lengre 
syd, mer direkte i en forlengelse av mulig trase Nymoen-Eggemoen. En slik trase kan blant annet 
være til fordel for Kistefoss og den kan gi noe kortere veglengde.


Statens vegvesens kommentar:
Statens vegvesen takker for innspill til bruutforming og tar med dette i den videre prosessen. En viktig 
årsak til at stålkassebru ikke er foreslått er ønsket om lengst mulig spenn for å unngå fundamentering 
i Randselva eller den bratte skråingen på Eggemosiden. Kommundelplanen skal i midlertid ikke ta 
stilling til valg av brutype og andre løsninger enn de som er beskrevet kan også bli aktuelle. 
Alternativet med stålkassebru er under bearbeiding. 


Angående kryssing av elva lengere sør, se kommentar til merknad nr. 7.


14. Buskerud fylkeskommune


Buskerud fylkeskommune skriver at rv. 35 mellom Gardermoen og Hokksund er en viktig 
vegforbindelse som går i en ytre ring rundt Oslo. De skriver videre at vegen har dårlig standard og at 
det er behov for omlegging og utbedringer for å tilfredsstille kravene i vegnormalene.


Buskerud fylkeskommune mener at planleggingen foregår stykkvis og delt uten en sammenhengende 
plan for hele strekningen. Planlegging av lengere strekninger gir mer forutsigbarhet for alle involverte 
parter. Det vil også ha en større samfunnsøkonomisk virkning dersom lengere strekninger planlegges 
under ett.


Buskerud fylkeskommune mener at tiltaket vil kunne styrke Ringeriksregionens attraktivitet for 
næringslivet. Bygging av denne strekningen alene vil ikke medføre endringer, men vil sammen med 
andre tiltak bidra til å effektivisere transportarbeidet.


Buskerud Fylkeskommune anbefaler alternativ 2.


Når det gjelder bru over Randselva, mener Buskerud fylkeskommune at det bør legges vekt på en god 
estetisk utforming og god tilpasning til landskapet.


Statens vegvesens kommentar:
Statens vegvesen tar merknaden til orientering.
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F0lgeskriv til s0knad om rammetillatelse for boligprosjekt med 4 leiligheter, 
0vre Haldenveien 14, gnr. 87 I bnr. 548. 


Generelt: 
Aschimgl3rden AS viPer Erik Brorby onsker 13 utvikle et boligprosjekt p/3 tomten. 


1 Regulerlngsmesslge forhold: 
Gjeldende reguleringsplan er reguleringsplan for Haldenjordet fra 1957. Planen overstyres av 
kommuneplanen. 


Tomtevurderlng: 
Tom ten er 0stvendt og har en tilnoormet jevn stigning pa ca 1:2. Tom ten stiger med ca 15 m i tomtens 
dybde. Skraningen, og orientering gjor at tomten er vanskelig a disponere pa en "normal" ml3te. Dette 
gjelder spesielt disponering av utearealer. 
Tiltakene er krevende og kostnadsdrivende, og vanskelige a forsvare pa en boenhet. 


Grunnforhold: 
Deter gjort en geoteknisk unders0kelse av tomta. Tomta er ikke rasfarlig, men rapporten anbefaler 
minimal graving i skraningen. For ytterligere stabilisering anbefales en drenert oppfyliing i bunnen av 
skraningen. Huset b0r videre plasseres paden nederste tredjedelen av tomta. Geoteknisk rapport er 
vedlagt. 


0nsket prosjekt: 
For a f0lge opp forutsetningene i den geotekniske unders0kelsen, er det tenkt etablert en st0ttemur 
langs 0vre Haldenveien for a etablere oppfylling som rapporten anbefaler, og skape et horisontalt 
adkomstplan. 
Vegen trekkes samtidig noe 0stover i det nordlige partiet, samtidig scm stigningen jevnes ut langs 
eiendomsgrensen. H0yden pa st0ttemuren vii ha sitt h0yeste punkt i del s0r0stre hj0rnet og her voore 
4,5 m h0y. 


Vi har i vist prosjekt fors0kt a oppna f0lgende fordeler. 
4 leiligheter pa felles tomt. 
Leilighetene far balkonger mot 0st og vest. Samlet balkongareal pr leilighet er ca 25 m2. 
Leilighetene fl3r tilgang via felles trapp og heis. 
Leilighetene kan gis universeli utforming, med tilfredsstillende stigningsforhold fra gardsplass. 
Adkomstveg inn til tomt er naturgitt for bratt. Stigning ca 1:6-1:7. Vegen trekkes !itt mot vest 
Dette er en liten forbedring i forhold til dagens situasjon 


Forhold til omkringliggende bebyggelse. 
Prosjektet er vist med snitt sam viser bygget i forhold til omkringiiggende bygg. Deter ogsa gjort en 
vurdering av solforholdene som viser at prosjektet ikke kaster skygge pa nabobebyggelsen. Dette er 
antydet pa snitt A-A pa tegning A.3.5. 


Firmanavn: Adressc: Sentralbord: 
SG Arkilektur AS Hvervenmovcicn 49 32 17 06 20 


35 II llonefoss Ncttadrcssc: 
wv.Av.sgark.no 


nankgiro: 
2280 OS 00110 


Foretaksreg!steretl 
992 006 994 







Dlspensasjoner: 


Kommuneplanens § 1.1.2. Antall boenheter pr. bollgelendom. 
Kommuneplanen angir at i boligomrader uten reguleringsplan eller foreldet plan, kan boligeiendommer 
bebygges med en hovedleilighet og en bileilighet pa inntil65 m2 BRA. 
Med bakgrunn i tom tens beskaffenhet, spesielt geotekniske forhold sam krever omfattende 
kostnadsdrivende tiltak, s0kes det om dispensasjon fra dette forholdet, og tillatelse til a oppf0re en 4-
mannsbolig pa felles tomt. Det er i dag flere smablokker i omractet. Disse har opp til 3 etasje. 


Kommuneplanens § 1.1.2. U- grad. 
Kommuneplanen angir BYA pa 25%. Vist prosjekt har en BYA pa 26%. Overskridelsen pa 1% 
skyldes primoort 0nsket om a etablere brukbare balkonger sam kompensasjon for tomtens 
beskaffenhet. 
Det s0kes om dispensasjon fra Kommuneplanens generelle BYA pa 25% (§1. 1 .2.) 


Pbl § 29-4. H0yde 
Plan- og bygningsloven angir maksimal gesimsh0yde til 8.0 m og m0neh0yde til 9,0 m om ikke annet 


( er angitt. Vist prosjekt har en gesimsh0yde pa 9,8- 10m og er tenkt utfi'Jrt med "fiatt tak". Bakgrunnen 
for h0yden skyldes primoort at en vii redusere utgravingsbehovet i bakkant av bygget sam f0lge av 
grunnforholdene. Videre forbedres solforholdene pa balkongene inn mot skraningen mot vest. 


( 


Nabovarsllng. 
Det varved fristens utl0p kommet inn en protest fra Halden Borettslag v I Ringbo BBL. Protestene 
gjelder dispensasjonssi'Jknadene. 
S0knad om dlspensasjon fra antall boenheter. Kommuneplanens § 1.1.2 
Borettslaget papeker at tomtens beskaffenhet I utnyttelsesgrad neppe kommer som en overraskelse 
pa utbygger, og at det derfor ikke b0r gis dispensasjon fra gjeldene plan. 


Ansvarllg s0kers kommentar: 
Det er riktig at tomtens beskaffenhet ikke kom overraskende pa tiltakshaver, og s0knaden gjelder 
heller ikke at en har voort "uheldig" med kji'Jp av tomt. 
Da reguleringsplanen ble laget i 1957 var en ikke sa oppmerksom pa vanskelige grunnforhold sam 
plan- og bygningsloven legger opp til i dag. Heller ikke kommunenes ansvar for a pase at 
byggeomrflder er eller gj0res trygge. 
Kommuneplanen er en generell plan der gamle reguleringsplaner og uregulerte omracter far en 
generell oppgradering for a tilfredsstille dagens utvikling, men planen er ikke spesifikk der det oppstar 
spesielle forhold. Planen stiller imidlertid klare krav til sikkerhet i fareomrader med kvikkleire og 
maritime avsetninger. 
I dette tilfellet er det utarbeidet en geoteknisk rapport for tomten. For a tilfredsstille kravene til 
sikkerhet blir et prosjekt pa tomten pat0rt unormalt store kostnader sam, om det skal gjennomf0res, 
ma fordeles pa flere enheter. Leilighetene ma f0lge dagens markedspris. Prosjektet er videre i trad 
med dagens 0nske om 11lkt utnyttelse av sentrumsnoore omrader. 


S0knad om dlspensasjon fra hayde, Plan- og bygnlngslovens § 29-4 
Borettslaget papeker at h0yde har sammenheng med an tall boenheter, og at dette er knyttet opp mot 
utbyggers fokus pa forjeneste og avkastning. Prosjektet vii videre bli ruvende, medf0re innsyn til 
boligbyggelagets leiligheter og ha negativ innvirkning pa solforholdene. 


Ansvarlig s0kers kommentar: 
Konsekvensene av de geotekniske forholdene gir ikke prosjektet slik deter framstilt spesielt gode 
fortjenestemarginer. 


Prosjektet blir ikke spesielt ruvende. Dette er fors0kt illustrert pa fasadetegningen der forhold til 
omkringliggende bebyggelse er vist. Her sp0rs det ogsa hva sam er malestokken, boligbyggelagets 
smablokker eller eneboligene. Bakenforliggende askant brytes ikke. 







( 


( 


lnnsyn Ira fire nye leiligheter kan vanskelig betegnes som "betydelig innsyn". 
Solforhold: Oms0kt tiltak Jigger vest for borettslaget. Solstudier viser at pa kritisk tidspunkt om kvelden 
er det eksisterende askant som tar solen. 


S0knad om dispensasjon fra U- grad. 
Borettslaget legger til grunn at det ved a f0lge kommuneplanen ikke er behov for a gi dispensasjon Ira 
kravet til % BY A 


Ansvarllg s0kers kommentar: 
Overskridelsen er 13m2. Begrunnelsen for s0knaden Jigger i et 0nske om a gi leilighetene et bedre 
uteareal (balkonger mot 0st og vest) pa en vanskelig tomt. En kan fjerne 3,5 m2 pa hver balkong uten 
at dette endrer uttrykket pa bygget vesentlig, men det vii vaare en forringelse av leilighetenes bo
kvalitet. 


Trafikk og st0y. 
Det gj0res oppmerksom pa at tralikk og st0y vii 0ke betydelig i 0vre Haldenvei. 


Ansvarllg sakers kommentar: 
Trafikkmengde og st0y er vurdert av sivilingeni0r Bj0rn Leilsen AS. Se vedlegg. Notal datert 
28.08.2012 konkluderer med at tiltaket hverken genererer trafikkmengde eller st0y som nar opp mot 
gjeldende st0yretningslinjer. 


Med hiiS.~O··> , 
-;~:.<·:Cc_ ~_.. /_. ~---r; A 


,;>"' / 


Ketil Myrseth 
Sivilarkitekt MNAL 


Kepi sendt: Aschimgaren AS c/o Bmrby & S0nn AS, Bergermoen, 3520 Jevnaker 


Vedlenn: 
Vedl. nr. Vedlen!:l: 


S0knadsskjema 
A-1 QppJvsninoer om tiltakets ytre rammer og bvoninosspesifikaslon 
B-1 S0knad om dispensasjon fra antall boenheter 
B-2 S0knad om dispimsasjon Ira gesimsh0vde 
B-3 S0knad om dispensasjon Ira U- grad 
C-1 Gienpart av nabovar.sel og kvitterino for sendt nabovarsel 
C-2 Kommentar til nabovarsel fra Rinobo BBL 
D-1 Situaslonspfan 
E;1 Teoninosliste m/ tegninoer 
G-1 S0knad om ansvarsrett Ira SG Arkltektur AS 
G-2 Giennoml0rinosp!an 
Q-1 Geoteknisk rapport 
Q-2 Notat vedr0rende st0v 
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Var data: 
09.08.2012 


S0knad om dispensasjon fra antall boenheter pa boligeiendom. Kommuneplanens § 1.1.2. 


Generelt: 
Aschimgarden AS v/Per Erik Br0rby 0nsker a utvikle et boligprosjekt pa tomten. 


Reguleringsmessige forhold: 
Gjeldende reguleringsplan er reguleringsplan for Haldenjordet fra 1957. Planen overstyres av 
kommuneplanen. 


Tomtevurdering: 
Tomten er 0stvendt og har en tilncermet jevn stigning pa ca 1:2. Tomten stiger med ca 15 m i tomtens 
dybde. Skraningen, og orientering gj0r at tomten er vanskelig a disponere pa en "normal" mate. Dette 
gjelder spesielt disponering av utearealer. 
Tiltakene er krevende og kostnadsdrivende, og vanskelige a forsvare pa en boenhet. 


Grunnforhold: 
Deter gjort en geoteknisk unders0kelse av tomta. Rapporten anbefaler min imal graving i skraningen. 
For ytterligere stabilisering anbefales en drenert oppfylling i bunnen av skraningen. Huset b0r videre 
plasseres pa den nederste tredjedelen av tomta. 
Prosjektet er vist med snitt som viser bygget i forhold til omkringliggende bygg. Det er ogsa gjort en 
vurdering av solforholdene som viser at prosjektet ikke kaster skygge pa nabobebyggelsen. Dette er 
antydet pa snitt A-A pa tegning A.3.5. 


Dispensasjonss0knad. 
Kommuneplanens § 1.1 .2. Antall boenheter pr boligeiendom. 
Kommuneplanen angir at i boligomrader uten reguleringsplan eller foreldet plan, kan boligeiendommer 
bebygges med en hovedleilighet og en bileilighet pa inntil65 m2 BRA 
Med bakgrunn i tomtens beskaffenhet, spesielt geotekniske forhold som krever omfattende 
kostnadsdrivende tiltak, s0kes det om dispensasjon fra dette forholdet, og tillatelse til a oppf0re en 4-
mannsbolig pa felles tomt. Det er i dag flere smablokker i omradet. Disse har opp til 3 etasje. 


Med hilsen 


~~ 
Sivilarkitekt MNAL 


Kopi sendt: Aschimgaren AS c/o Br0rby & S0nn AS, Bergermoen, 3520 Jevnaker 


Firmanavn: 
SG Arkitektur AS 


Adresse: 
Hvervenmoveien 49 
35 11 Hiimefoss 


Sentralbord: 
32 17 06 20 
Nettadresse: 
www.sgark.no 


Bankgiro: 
2280 05 00 110 


Foretaksregisteret: 
992 006 994 
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e arkitektur 


Ringerike kommune 
Milj0- og arealforvaltning 
Byggesak 
Postboks 123. Sentrum 
3502 H0nefoss 


Deres ref. Vart saksnr: 
2706 


Boligprosjekt med 4 leiligheter, 0vre Haldenveien 14, gnr. 87 I bnr. 548. 
S0knad om dispensasjon fra gesimsh0yde. Plan- og bygningslovens § 29-4. 


Generelt: 
Aschimgarden AS viPer Erik Br0rby 0nsker a utvikle et boligprosjekt pa tomten. 


Reguleringsmessige forhold: 


Side I av I 


Var dato: 
09.08.2012 


Gjeldende reguleringsplan er reguleringsplan for Haldenjordet fra 1957. Planen overstyres av 
kommuneplanen. 


Tomtevurdering: 
Tomten er 0stvendt og har en tilnaarmet jevn stigning pa ca 1:2. Tomten stiger med ca 15 m i tomtens 
dybde. Skraningen, og orientering gj0r at tomten er vanskelig a disponere pa en "normal" mate. Dette 
gjelder spesielt disponering av utearealer. 
Tiltakene er krevende og kostnadsdrivende, og vanskelige a forsvare pa en boenhet. 


Dispensasjonss0knad. 
Pbl § 29-4. H0yde 
Plan- og bygningsloven angir maksimal gesimsh0yde til 8.0 m og m0neh0yde til 9,0 m om ikke annet 
er angitt. Vist prosjekt har en gesimsh0yde pa 9,8- 10 m og er tenkt utf0rt med "fiatt tak". Bakgrunnen 
for h0yden skyldes primaart at en vii redusere utgravingsbehovet i bakkant av bygget som f0lge av 
grunnforholdene. Videre forbedres solforholdene pa balkongene inn mot skran ingen mot vest. 


Med hilsen 


~~ 
Ketil Myrseth 
Sivilarkitekt MNAL 


Kopi sendt: Aschimgaren AS c/o Br0rby & S0nn AS, Bergermoen, 3520 Jevnaker 


Firma navn: 
SO Arkitektur AS 


Adresse: 
Hvervenmoveien 49 
3 5 I I H0nefoss 


Sentralbord: 
32 170620 
Nettadresse: 
www.sgark.no 


Bankgiro: 
2280 05 00 11 0 


Foretaksregisteret : 
992 006 994 
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SG arkitektur AS 
v/Kjetil Myrseth 
Hvervenmoveien 49 
35 11 H0nefoss 


RINGERIKE K0\1\1U 'E 


lnnk. dato: 2 2 AUG 2012 
1\rkhk<>dc: -~g_r,+-(s_t./_8 __ --;-


ll0ncfoss, 21 .08.201 2 


Deres referanse: Nabovarsel datert 09.08.2012 vedr0rende 0vre Haldenvei 14, grn. 87 I bnr. 548, 3503 H0ne foss- Nytt 
boligprosjekt med 4 leiligheter. 


NABOVARSEL VEDR0RENDE BOLIGPROSJEKT MED 4 LEILIGHETER, 0VRE HALDENVEI
TILSVAR 


lnnledning 
Halden borettslag har mottatt nabovarsel rekommandert med deres dato 09.08.2012, og 
borettslaget har f0lgende anf0rsler som det 0nsker tillagt i saken. I teksten under er det redegjort 
for hvilke anf0rsler borettslaget har til de ulike dispensasjonene det s0kes om. 


S0knad om dispensasjon fra antall boenheter pa boligeiendom. Kommuneplanens § 1.1.2. 
S0ker viser til at det er vanskelig a disponere tomten pa vanlig mate og innenfor gjeldene 
kommuneplan, det s0kes derfor om a bygge en lavblokk istedenfor en enebolig med bileilighet pa 
inntil 65 m2 BRA, noe gjeldene kommuneplan legger opp til. Det kan her neppe legges til grunn at 
disponeringen/ utnyttelsesgraden av tomten er anse som et overraskelsesmoment for utbygger, 
saledes b0r det etter borettslagets mening ikke vrere grunnlag for a gi dispensasjon fra antall 
boenheter. Det b0r derfor etter borettslagets vurdering bygges iht. gjeldene plan. 


S0knad om dispensasjon gesimsh0yde. Plan- og bygningslovens § 29-4. 
Borettslaget oppfatter at denne dispensasjonen er s0kt av samme grunn som avvik fra antall 
boenheter, dvs. ut fra et utbyggers syn med fokus pa fortjeneste og avkastning fra prosjektet. Det 
ma ogsa tillegges at lavblokken vii bli ruvende i terrenget, og at det ma antas at innsynet til 
borettslaget vi i bli betydelig. Vi vurderer det slik at tiltaket vii fa negativ betydning for sol og 
skyggeforhold. 


S0knad om dispensasjon fraU- grad. Kommuneplanens § 1.1.2. 
Borettslaget er av den oppfattelsen at tomten b0r bebygges iht. gjeldene kommuneplan, og har 
redegjort for hvorfor i teksten over. Borettslaget legger til grunn at ved bebyggelse iht. 
kommuneplanen vii det ikke vrere behov for a innvi lge dispensasjon fra gjeldene planer. 


RINGBO BBL 


NO 948 321 475 MVA 
Medlem av NBBL 
Autorisert regnskapsf0rerselskap 
Medlem NARF 


Ankersgt. 1 0 Telefon 32 11 36 00 
Postboks 1220 Flattum Telefaks 32 12 36 99 
3503 H0nefoss 


e-post: 
firmapost@ringbo.no 
web: www.ringbo.no 







RINGBO BBL 


Avslutningsvis 0nskes det fra borettslagets side at det gj0res saorskilt oppmerksomt pa at trafikken 
og st0yen i 0vre Haldenvei vii matte bli betydelig 0kt om tiltaket godkjennes. 


Med vennlig hilsen 
Halden Borettslag Vi Ringbo BBL 


~~~eldstad 
Faglig Ieder, teknisk 


Kopi sendt: Ringerike Kommune, Milj0~ og arealforvaltningcn, Byggesnk, postboks 123. ScntrunL 
3502 Honefoss. 
Halden Borettslag v/ styrcleder BjGrg Wcstbo 


Vedlegg: kopi av dispensasjonssoknadenc, 3 stykk. 


(\ 
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RINGERIKE KOMMUNE 


Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 


PLANBESKRIVELSE 
0605_359 Detaljregulering for Gamle Follum skole 


 
Utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS, 29.03.12 
Revidert av Ringerike kommune, 13.11.12 


 


 
Innhold 
1. Bakgrunn  


2. Planstatus og rammebetingelser 


3. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 


4. Beskrivelse av planområdet  


5. Virkninger av planforslaget 


6. Planprosessen – uttalelser  


Vedlegg 


Støyvurdering, datert 09.02.12 
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1. Bakgrunn 


1.1 Bakgrunn for planarbeidet – historikk 
Gamle Follum skole ble en tid brukt til barnehage. Denne virksomheten opphørte og det ble 
innredet boliger i bygget i stedet. I 2009 ble det fradelt en tomt fra den opprinnelige 
skoletomten. En forutsetning for å kunne bebygge denne tomten var at det ble utarbeidet en 
reguleringsplan som også omfattet den eksisterende skolebygningen.   
 
1.2 Hovedintensjonen i planen 
Hovedintensjonen med planen er å formalisere dagens arealbruk i eksisterende bebyggelse, 
samt å legge til rette for utbygging av nye boliger innenfor planområdet. En legger opp til å 
bebygge området med praktiske og rimelige og middels store boliger. En tenker da på 
førstegangsetablerere, enslige forsørgere osv.  
 
1.3 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller er LFL Bygg AS, og utførende konsulent er Faveo Prosjektledelse AS.  


Planområdet består i hovedsak av to eiendommer. Eiendommene 50/175 berøres fordi 
eksisterende veigrunn reguleres.  


Gnr Bnr Hjemmelshaver 
50 15 LFL Bygg AS 
50  328 Johnny Karlsen Eiendom as 
50 175 Glederudveien Grendelag 
2172 1 Veigrunn 
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1.4 Bilder 
 


 
Området som skal bebygges av LFL bygg og 
nabobebyggelsen. 


 
Skråning mellom nivå på parkering og nedre del av 
tomten. 
 


 
Gamle Follum skole 
 


 
Inn Glederudveien fra Hofsfossveien 
 


 
Gamle Follum skole og skolehagen fra Hofsfossveien 
 
 
 
 
 


Skolebygget sett fra krysset Rampe E16/Hofsfossveien 
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2. Planstatus og rammebetingelser  
 


2.1 Kommuneplanen  
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, hvor området er avsatt til byggeområde 
for boliger. Kommuneplanbestemmelsene stiller krav om reguleringsplan.  


 
2.2 Grønn Plakat 
Planområdet ligger utenfor området omfattet av Grønn plakat.  
 
2.3 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 


• RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen: Det er ikke gjennomført 
særskilte tiltak for å trekke barn og unge inn i planleggingen. 


• RPR for samordnet areal og transportplanlegging: Området berøres ikke av tiltak eller 
prosjekter beskrevet i nasjonal transportplan. Utbyggingen er i samsvar med gjeldende 
kommuneplan og innebærer en fortetting, noe som er med på å bygge opp under 
muligheten for å etablere og drifte et godt kollektivtilbud i området.  


 


 


3. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 


3.1 Planavgrensning 
Planavgrensningen er utvidet etter varsel om 
oppstart slik at det omfatter eksisterende trase og 
kryss mellom Glederudveien og Hofsfossveien. 
Dette gjør det mulig å oppheve deler av 
eksisterende reguleringsplan som tilrettelegger 
for en annen kryssløsning enn den som er 
opparbeidet. Forslagsstiller mente at planen også 
burde omfattet restarealet mellom eiendommen 
50/328 og gangveien slik at dette området ble 
skjøttet. Kommunen var ikke enig i dette og 
mente at plangrensen burde følge 
eiendomsgrensen. 
 
3.2 Eksisterende bebyggelse 
Området som skal bebygges var opprinnelige en 
eiendom men er nå delt i to eiendommer. 
Området er i dag bebygget med en større bygning som tidligere var skole, men som nå 
benyttes til bolig. I tillegg står det en gammel garasje/uthus på eiendommen 50/15.  Denne 
garasjen skal rives. 


3.3 Samferdsel og teknisk infrastruktur. 
Området har i dag begrenset trafikk. Hofsfossveien er fylkesvei og gjennomkjøringsvei til 
Hønefoss sentrum. I følge nasjonal vegdatabank har denne en ÅDT på 980 kjøretøyer. Det er 
gang- og sykkelvei langs Hofsfossveien. Glederudveien er kommunal vei forbi planområdet.  
Det er ikke gang/sykkelforbindelse fra Glederudveien til overgangsfeltet som krysser 
avkjøringen fra E16. Barn i området går på Veien skole. Det er G/S vei langs Hofsfossveien 
slik at det er trygg skolevei.  
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Kommunalt ledningssystem ligger i Hofsfoss veien og Glederudveien. Den gamle skolen er 
tilknyttet offentlig VA nett. Det er tilstrekkelig kapasitet på slukkevann.  Området er dekket 
av eksisterende brannkummer.  


3.4 Grønnstruktur/ vegetasjonstyper 
I området er det mye lav vegetasjon på typiske restarealer, dvs. arealer som har blitt igjen etter 
diverse utbygginger. Dette gjelder for eksempel: 


• Lekeareal på skolen som er i ferd med å gro igjen.   
• Skråningene mot jernbanesporet. Her kan det tenkes at disse gror igjen med løvtrær 


dersom trafikken opphører de ikke blir lenger blir skjøttet 
• Arealet mellom eiendommen 50/328 og gangvei langs Hofsfossveien. 


3.5 Vann og vassdrag 
Området ligger ca. 65-100 meter fra elvekanten i Begnavassdraget. Vassdraget er regulert og 
det er en demning ved Hofsfossen ca. 250 m nedstrøms. 


3.6 Landskap  
Landskapet i området bærer preg av å være formet av mennesker over lengre tid. Området er i 
stor grad bebygd og vegetasjonen indikerer at det er en del restarealer som nå er gjengrodd 
som tidligere har blitt benyttet til andre formål. Området skråner slakt ned mot elven.  


3.7 Topografi, høyde, helning/ retning 
Planområdet er tidligere planert og behandlet.  I dag fremstår det som tydelige flate platåer 
med en høydeforskjell på ca. 2 m. Langs den østre grensen av planområdet er det ytterligere at 
fall på 2 m ned til jernbanesporet.  Fra tomtegrensen mot sør er det også en skråning med 
høydeforskjell på et par meter ned til Hofsfossveien.  


3.8 Grunnforhold  
Området består av løsmasser. I følge løsmassekart fra NGU er grunnen elveavsetning 
Materiale som er transportert og avsatt av elver og bekker. De mest typiske formene er 
elvesletter, terrasser og vifter. Sand og grus dominerer, og materialet er sortert og rundet. 
Det er gjort utsjekk mot skredatlas fra NGU. Det er ikke registrert kvikkleire i området.  


3.9 Solforhold, lokalklima. 
Området ligger i en elvedal som går nord/sør. Det er gode solforhold på tomten både fra sør 
og vest. Nærheten til elva kan gi fuktigere luft og lokal tåkedannelse.  


3.10 Miljøforhold 
Området er tidligere blitt benyttet til skoledrift. Det er ikke blitt bedrevet virksomhet på 
området som skulle tilsi at det er forurenset grunn. Nedgravde oljetanker kan være en 
forurensningskilde. Området kan være utsatt for støy fra jernbane og veitrafikk.   


3.11 Dyre og planteliv 
Store deler av området er i dag ubebygd og bevokst med lav vegetasjon. Det er foretatt 
utsjekk mot DN`s naturbase. Det er ikke registrert verneverdige forekomster innen 
planområdet. I vassdraget nedstrøms Hofsfossen er det registrert artsforekomster og viktige 
naturtyper.  
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4. Beskrivelse av planforslaget 
 
Hovedintensjonen i planen er å legge til rette for praktiske og rimelige boliger samtidig som 
en legger til rette for sosialt fellesskap og et godt bomiljø.   
 
4.1 Bebyggelse og anlegg 
Ny bebyggelse i området er tenkt oppført som lette bygg i tre. Arkitektonisk legger en opp til 
en tradisjonell stil på den nye bebyggelsen. Ny bebyggelse forholder seg til de generelle 
bestemmelsene om tillatt høyde i plan- og bygningsloven.  
 
Støyutredningen viser at deler av den planlagte bebyggelsen ligger i gul sone. Det er små 
overskridelser av grensen og utbygging tilrådes. Støyen kommer i hovedsak fra E16 og det er 
vanskelig å skjerme seg for denne fordi den kommer inn ovenfra. Utredningen gir anvisninger 
om tiltak for å skjerme lokalt for støy. Dette er tatt inn i bestemmelsene til planen.  Kartet 
under viser sammenstilte støysoner fra tre kilder. Det vises for øvrig til vedlagt støyrapport. 
 


I område BBK1 planlegges inntil 12 leiligheter fordelt på 2 bygg. Det legges opp til parkering 
og garasjer langs Glederudveien. Garasjene vil også inneholde også sportsboder for den 
enkelte leilighet.  
 
I område BBK2 som omfatter det gamle skolebygget planlegges det etablert inntil 8 
leiligheter i eksisterende bygg.  Grunneier har også et ønske om å oppføre et nytt bygg for 
boliger på tomten og det er vurdert plassering både sør for eksisterende bygg og øst for 
eksisterende bygg. Forslagsstiller har kommet til at det vil være mest hensiktsmessig å 
plassere dette sør/vest for eksisterende bygg da dette gir: Mulighet til å beholde utsynet til de 
to lange fasadene på den gamle skolen. Mulighet til å gjenopprette den gamle «skolehagen» til 
bruk som felles friområde og lekeplass.   
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Kommer en østfra langs Hofsfossveien og ser 
fasaden med utgang og «skoletrapp» og en 
opparbeidet «skolehage» vil en ikke være i 
tvil om historien til bygget. En vil da tydelig 
kunne se at dette har vært en skole. Plasserer 
en et bygg her vil denne dimensjonen gå tapt. 
Likeledes er dette området som ikke berøres 
av støy fra E16. Ulempen med å plassere et 
bygg sør/vest er at en må prosjektere bygget 
for å ivareta krav til støynivå inne og på 
uteplass. Dette er dog teknisk løsbart og 


redegjort for i støyrapporten.  Skjerming av uteplass vil da skje lokalt mens en har tilgang på 
store felles uteoppholdsarealer som ikke er utsatt for støy over grenseverdier  
 
På bakgrunn av ovennevnte begrunnelser om plassering av nytt bygg foreslås det at 
byggegrensen i krysset blir 35x35m. Siktforholdene i krysset endres ikke vesentlig da 
terrengfall og vegetasjon gjør at en i praksis må frem til gangfeltet for å se eventuell trafikk 
fra venstre. Det er skiltet vikeplikt for trafikk fra rampen ut på Hofsfossveien.  
 
Total utnyttelsesgrad BYA for planområdet inkl. normert avsetning til parkeringsareal er ca. 
37 %. Utearealer er plassert i område der støy ligger under grenseverdiene i T-1521. 
 
4.2 Uteoppholds- og lekearealer 
I henhold til kommuneplanen skal det avsettes 25m² pr bolig til lekeplasser. Innenfor et så 
begrenset areal som planområdet omfatter, er det ikke mulig å legge til rette for alle typer lek. 
Det er derfor også henvist til øvrige lekearealer i området.  
 
Det legges opp til romslige terrasser/balkonger som primært uteoppholdsareal for voksne. 
Sentralt i området legges det opp til et felles uteoppholdsareal med lekeutstyr og felles 
fasiliteter. Området opparbeides med høy kvalitet. En har valgt å samle uteoppholdsarealene i 
et stort sammenhengende område da dette gjør det enklere å oppnå god høyere bruksverdi og 
kvalitet.  
 
Uteoppholdsarealer og lekeplasser er plassert på de deler av tomten som ikke er utsatt for støy 
over grenseverdier. Forslagsstiller har ikke funnet grunn til å skille mellom lekeplass og 
uteoppholdsarealer da de mener disse må danne en helhet og det vil være uhensiktsmessig å 
definere en grense mellom disse. Det er lagt inn en sone med private utearealer rundt 
bygningene.  Disse arealene er vist som byggeområde for boliger.  
 
Det skal plasseres ut lekeapparater, benker og bord, felles grillplass osv.  Det skal benyttes 
robuste og bestandige materialer. Området skal beplantes med oppstammede trær og gress.  
Vi har stilt krav om opparbeidelse og innhold, bl.a. at det minimum skal monteres tre 
lekeredskaper og at det skal være noen arealer med fast dekke. Uteoppholdsarealene skal være 
universelt utformet.  
 
Det er i tillegg til de avsatt arealene i planområdet også et stort ubebygd område mellom 
Glederudveien og støyskjermen. Det er ballbane på vestsiden av Glederudveien ca. 150 m fra 
planområdet.   
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4.3 Samferdsel og teknisk infrastruktur  
Det legges opp til en felles avkjørsel fra planområdet til Glederudveien. Glederudveien er 
kommunal vei på dette stedet. Krav til siktforhold i avkjøringen ivaretas. Tilknytning til vann 
og avløp skjer til kum angitt av kommunalteknikk. I samsvar med krav fra Statens vegvesen 
anlegges det gang/sykkelvei fra eksisterende G/S-vei ved fotgjengerfelt over Hofsfossveien 
og inn i Glederudveien.  
 
Det regnes med at det vil kunne være aktuelt med 20-24 nye boliger innenfor planområdet. 
For boliger beregnes 2,5 til 5 turer pr bolig. Størrelsen på leiligheter tilsier at en neppe får 
store barnefamilier i området. Det er derfor sannsynlig at en ligger midt på treet når det 
gjelder nyskapt trafikk. Dersom en legger dette til grunn innebærer dette en økning av ÅDT i 
området på 75-90 kjøretøy.   
 
Glederudveien blir i liten grad berørt av ny trafikk, da innkjøringen til planområdet ligger nær 
krysset med Hofsfossveien. En har samlet avkjøringen fra planområdet i en felles avkjørsel.  
Som nevnt tidligere er det G/S vei langs Hofsfossveien mot Hønefoss sentrum og Veien skole. 
Det er god sikt og kapasitet i krysset mellom Glederuveien og Hofsfossveien/Rampen fra 
E16. En trafikkøkning som beskrevet vil ikke skape problemer verken for kapasitet eller 
trafikksikkerhet.  
 
Det er mulig at el-forsyningen til området må forsterkes. Ringerikskraft meddeler at de er 
usikre og at de må regne mer detaljert på dette. Dette er imidlertid ikke noe praktisk problem 
å få til, men vil eventuelt bidra til å øke kostnadene for utbygger.  
 
Jernbanesporet som går langs den østre delen av planområdet har begrenset og uregelmessig 
trafikk. Dette benyttes i hovedsak til tømmertransport til Hensmoen/Follum. Det er usikkert 
hvordan trafikken vil utvikle seg i fremtiden men det er lite sannsynlig at trafikken vil øke. 
Hvordan nedleggelsen av Follum vil påvirke trafikken er usikkert da det kan komme ny 
virksomhet som gjør bruk av jernbane til godstrafikk.  
 
Det går to bussruter forbi planområdet, rute 226 og 233. Omfang og frekvens på 
kollektivtrafikk samt plassering av stoppesteder avgjøres av offentlige myndigheter, 
fylkeskommunen.   
   
4.4 Naturmangfold 
Det er ikke registrert leveområder for truede arter i eller i umiddelbar nærhet av planområdet.  
Hele planområdet har vært gjenstand for bearbeiding og skjøtsel gjennom mange år, selv om 
det nå bærer preg av at det etableres naturlig vegetasjon.  Antall arter i området er derfor færre 
enn om det hadde vært urørt. Sannsynligvis er det også tilført fremmede arter. Det kan 
gjennomføres beregninger på økologisk verdi på tomten. BREEAM NOR har en kalkulator 
der gressmark som har i dette tilfellet, forutsettes å ha et potensiale på 17,6 arter pr 1000 m2.  
Fokuset er på naturlige og stedegne arter. En reduksjon av arealet gressmark medfører isolert 
sett at det blir færre naturlige arter på tomten. Gressmark som det er på denne tomten er dog 
en meget hyppig forekommende arealetype også i området, bla i sidearealene til 
jernbanesporet. Det er ingen indikasjoner på at planområdet har særskilt verdi. Dersom en ser 
dette i en større sammenheng vil høy og effektiv utnyttelse av arealer som skal bebygges, 
redusere det totale behovet for utbyggingsarealer og derfor bidra til at andre arealer forblir 
urørte. Store sammenhengende arealer har større verdi enn fragmenterte. I forhold på 
bakgrunn av ovenstående mener vi at utbyggingen ikke er i strid med naturmangfoldloven 
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4.5 Landskapsvirkning  
Området har flere «restarealer» med høy og tett vegetasjon som visuelt deler opp området. 
Arealet som skal bebygges er allerede bebygd og har vært bearbeidet gjennom mange år 
Visuelt vil ny bebyggelse eksponeres mot sør. Det er sannsynlig at eksisterende vegetasjon 
blir tynnet/fjernet da denne består av store trær som stjeler mye lys og sol. Vegetasjon 
skjermer området fra innsyn fra øst og vest.  
 
4.6 Terrengbehandling, landskapsforming  
Det planlegges i liten grad å endre topografen i planområdet.  De to tydelige flatene 
opprettholdes.  Overflaten på terrenget bearbeides. Det legges opp til bruk av asfalt og grus i 
plasser, gress og heller på utearealer.   
 
4.7 Samfunnssikkerhet 


• Flom: Det er ikke utarbeidet flomsonekart for området ved Hofsfossen. Konklusjonene 
fra beregningene til NVE er at faren for storflom er betydelig redusert på grunn av 
mange reguleringer oppover i vassdraget.  Avstanden og høydeforskjellen til 
vassdraget tyder på at faren for flom er liten 


• Ras: Grunnen består hovedsakelig av elveavsetninger som grus og stein. Faren for ras 
er liten. Planlagt utbygging gir liten belastning på grunnen.  


• Brannslukking: Brannvesenet bekrefter at det i dag er brannkummer med slukkevann 
som dekker planområdet.  


 
4.8 Kulturminner/ kulturmiljø 
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i området. Den gamle skolebygningen 
er Sefrak registrert men ikke vernet. Arkitekt har tatt hensyn til eksteriør og volum på den 
gamle skolebygningen når de har tegnet forslag til ny bebyggelse. Dette er også tatt inn som et 
krav i reguleringsbestemmelsene.  
 
4.9 Universell utforming 
Det legges opp til småhusbebyggelse der kravene til universell utforming innvendig er 
regulert av TEK10. Det legges ikke opp til bygg som beskrevet i TEK § 12-2. Det legges opp 
til at alle utearealer og inngangspartier utformes i samsvar med prinsippene om universell 
utforming, ved at en følger normer fra NS 11001. 
 
4.10 Oppvarming og energibruk 
Det er ikke konsesjonsområde for fjernvarme eller nærvarmeleverandører i området.  
Siden området er løsmasser vil det sannsynligvis ikke være aktuelt å hente energi fra 
bergvarme. For nye boliger anser vi at luftbaserte varmepumper enten luft/luft eller luft/vann i 
kombinasjon med elektrisitet eller biovarme til å ta topplast for å være den økonomisk og 
miljømessig beste løsningen. I det gamle skolebygget er det neppe aktuelt med varmepumper 
bl.a. som følge av plassering av uteenheter osv.  
 
4.11 Skole 
Barn i området sokner til Veien skole.  Det er G/S vei langs Hofsfossveien til skolen.  Ny G/S 
vei som anlegges som det av den planlagte utbyggingen leder frem til sikker kryssing av 
rampen fra E16.  
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5. Virkninger av planforslaget 
 
5.1 Positive og negative virkninger 
Planen gir løft og skaper ny tilflytting i området. Området vil sannsynligvis få økt popularitet 
ved at gammel tungindustri transformeres til moderne næringsvirksomhet. Nye boliger vil 
bidra til å forsterke dette.  
 
5.2 Interessemotsetninger 
De nærmeste naboene i Glederudveien grendelag vil sannsynligvis oppleve bebyggelse av i 
planområdet som negativt da det uunngåelig vil sperre for utsyn.  Imidlertid er dette noe en 
må regne med vil skje i utbyggingsområder.  


6. Planprosessen – uttalelser   


6.1 Planprosessen 
Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet med brev av 14. desember 2010 og annonsert 
Ringerikes blad 16. desember. Planforslaget ble 1.gangsbehandla av Hovedkomiteen for 
miljø- og arealforvaltning 11.06.12, og var på høring og offentlig ettersyn i perioden 
19.06.12-22.08.12.  Det kom inn totalt 6 uttalelser, og hovedtrekkene i disse er referert og 
kommentert nedenfor.  


6.2 Uttalelser 


Uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune, 20.06.12 
Gamle Follum skole er en stor tradisjonell skolebygning i 2 etasjer, bygd i1898 i sveitserstil. 
Bygningen er SEFRAK-registrert. Fylkeskommunen anbefaler at det legges hensynssone 
bevaring over skolebygningen, med tilhørende bestemmelser. Det bør være rivningsforbud og 
klare føringer for vedlikehold. Videre bør regional fagmyndighet høres før vedtak i saker 
vedrørende bygningen, og evt. også før vedlikehold av fasaden.  
 
Forslagstillers kommentar: Eier av skolen ønsker ikke at det reguleres inn hensynsone 
bevaring. Eier er innstilt på å bevare det opprinnelige uttrykket på bygningen, men skeptisk til 
at det legges begrensninger på utskifting av materialer etc. Slike begrensninger vil øke 
fremtidige kostnader til vedlikehold.  
 


Rådmannens kommentar: Rådmannen foreslår å legge hensynssone bevaring over 
skolebygningen, i tråd med fylkeskommunens anbefaling. Dette er lagt inn i planforslaget, 
både på plankartet og i reguleringsbestemmelsene.  
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Uttalelse fra Glederud grendelag, 13.08.12 
Grendelaget er ikke mot utbygging, men håper merknadene vektlegges med tanke på godt 
framtidig naboskap.  


- Solforhold: 2-etasjes hus på BBK1 vil gå på bekostning av solforhold for bebyggelse i 
Glederudveien 29-45, særlig i vinterhalvåret. Ved å bygge i en etasje vil det negative 
aspekt reduseres betraktelig.  


- Ballbane: Grendelaget kan ikke uten videre akseptere at det planlegges å benytte seg 
av felles arealer på deres eiendom, og viser til ballbanen på vestsida av Glederudveien.  


- Parkering: Planlagt parkering virker underestimert i forhold til bilhold i befolkninga. 
Det er planlagt 33 parkeringsplasser fordelt på 24-26 boenheter. På Glederud er det 
plass til 54 biler fordelt på 25 boenheter, og dette er ofte for lite. Grendelaget stiller 
spørsmål ved hvordan gjesteparkering skal løses. De vil ikke uten videre tillate eller ha 
kapasitet til at deres gjesteparkering nyttes.  


 


Forslagstillers kommentar:  
- Forslagsstiller har forståelse for at beboere i Glederudveien opplever utbygging av 


planområdet som negativt da de i mange år har kunnet ha fritt utsyn. Imidlertid er 
utbygging av naboeiendommer noe som er påregnelig i tettbygde strøk. Bygg i en 
etasje vil selvfølgelig gi mindre skygge i vinterhalvåret enn bygg i to etasjer. Byggene 
i to etasjer er imidlertid ikke høyere enn boligene som tilhører Glederudveien 
Grendelag. I stedet for spiss takvinkel som for boligene i Glederudveien vil den nye 
bebyggelsen får tak med slakkere fall noe som reduserer høyden. Snittet under 
illustrerer situasjonen 


 
- Utbygger har ingen intensjon om å beslaglegge arealene til Glederudveien Grendelag. 


Forslagsstiller regner imidlertid med at barna i området vil leke sammen og at barn i 
den nye bebyggelse vil komme til å benytte ballbanene og at barn som bor i 
Grendelaget vil benytte den nye lekeplassen i planområdet.  


- Parkeringen som er avsatt i området er i samsvar med kommunens parkeringsforskrift. 
Utbygger har liten interesse av å underdimensjonere parkeringen da dette i så fall vil 
vanskeliggjøre salg av boligene.  


 


Rådmannens kommentar:  
- Rådmannen viser til forslagsstillers kommentar. Planområdet er avsatt til bolig i 


gjeldende kommuneplan, og det er ønskelig med en fortetting i sentrumsnære områder. 
Det er nødvendig med en høy utnyttelse for å få lønnsomhet i prosjektene. Det vises til 
Miljøverndepartementets brev til fylkesmennene angående boligbygging, datert 
31.08.12 (vedlegg 13). I brevet står det blant annet at Det skal legges vekt på økt 


konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by og tettstedsområder.  
- For de nærmeste eiendommene vil det trolig bli noe redusert sol på dagen, men det vil 


fortsatt være sol sen ettermiddag/kveld. Det er imidlertid ikke utført noen 
sol/skyggeanalyse for dette.  


- Parkering er iht. forskrift om parkering for Ringerike kommune av 29.10.09.  
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Uttalelse fra Jernbaneverket, 22.06.12 
- Byggegrensa kan ikke være nærmere jernbanen enn 17m fra spor midt. Dette kravet er 


i form av innsigelse. Byggegrensa på plankartet er 14m fra spor midt.  
- Støysikring er utbyggers ansvar, og kommunen har hjemmel til å kreve dette ifm. 


behandling av bygge- og reguleringssaker.  
 


Forslagstillers kommentar:  
- I forbindelse med utforming av boligene er det benytta et kart som hadde mangelfulle 


data vedrørende jernbanesporet. Forslagsstiller har justert plassering av bebyggelsen 
slik at det blir en byggeavstand på 17 m fra nærmeste spor. 


- Støyforhold fra jernbanen er vurdert i støyrapporten. I dag er trafikken sporadisk og 
vanskelig å beregne.  


 


Rådmannens kommentar: Byggegrense på 17 m fra jernbanens spor midt er innarbeida i det 
reviderte planforslaget, både på plankart og i bestemmelser. Jernbaneverket har trukket 
innsigelsen (vedlegg 10).   
 
Uttalelse fra Råd for funksjonshemmede, 16.08.12 
For å unngå uryddig kryssløsning bør Glederudveien munne ut i Vestsideveien lenger syd, 
dvs. hvor utkjøringa fra privatboliger vest for Vestsideveien er.  
 
Forslagstillers kommentar: Forslagsstiller mener krysset er ryddig. Dagens løsning er utforma 
ifm. etablering av Vestsideveien. Det er regulert en annen trase for Glederudveien som 
munner ut i Vestsideveien litt sør for dagens kryss. Deler av denne reguleringa oppheves som 
en del av reguleringsprosessen.  
 


Rådmannens kommentar: Rådmannen mener kryssløsningen bør være som foreslått. 
Trafikksikkerhetsmessig er det mer uheldig å skyve kryssene sammen, enn to forskyvde t-
kryss.  


 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, 20.08.12 
Fylkesmannen ber om at bestemmelse om støy oppdateres slik at den henviser til ny 
retningslinje for støy i arealplanlegging T-1521, som trådde i kraft 02.07.12. Fylkesmannen 
forutsetter at ballbanen det henvises til i planbeskrivelsen har trafikksikker adkomst. 
Planforslaget åpner for oppføring av blant annet trafo i området avsatt til uteoppholds- og 
lekeområde. Fylkesmannen minner om at det skal søkes å unngå at lekeplasser utsettes for 
elektromagnetiske felt over 0,4 microtesla, og ber om at dette tas inn i bestemmelsene. 
Fylkesmannen anser at den konkrete redegjørelsen for de ulike prinsippene i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven kunne vært bedre. Kommunen bør gjennom bestemmelsene stille krav 
om at området skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse. 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på feil i kartets tittelfelt når det gjelder betegnelse for 
frisiktsone.  
Forslagstillers kommentar: Bestemmelser er oppdatert slik at det henvises til ny 
støyretningslinje. Det er tatt inn et punkt i bestemmelsene om elektromagnetisk stråling i 
samsvar med fylkesmannens anbefaling.  
 


Rådmannens kommentar: Vurderinger om vannbåren varme overlates til utbygger. 
Rådmannen ønsker ikke å stille krav om vannbåren varme i denne saken, men tar sikte på å få 
en politisk prinsippavgjørelse på dette på generelt grunnlag. Feil i tittelfelt på plankartet er 
retta.  
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Uttalelse fra Teknisk tjeneste, 21.08.12 
1. Deler av Glederudveien er regulert til offentlig vei, og kommunen overtok 


driftsansvaret ca. 1979 uten at veigrunnen samtidig ble overdratt vederlagsfritt slik 
som forutsatt i kommunalt vedtak. Den aktuelle veistrekningen har en 
reguleringsbredde på 8m hvor Glederud Grendelag står som eier. Planforslaget viser at 
bare 6m av samme veigrunn inngår i det nye planforslaget. Her bør hele veiarealet på 
8m inngå.  


2. Forslag til ny gangveg er regulert til 3m på Glederud Grendelags eiendom. Gangvegen 
skal overtas av kommunen, og dette utløser utbyggingsavtale mellom utbygger og 
kommunen. Dette må tas med i rekkefølgebestemmelsene. Reguleringsbredden for 
gangvegen må økes fra 3 til 6,5m dersom kommunen skal overta denne.  


3. For å få rydda opp i eiendomsforholdene foreslås følgende løsning:  
a. Utbygger får ansvar for nødvendige avklaringer mellom partene (utbygger, 


Glederud Grendelag og Ringerike kommune).  
b. Infrastruktur i området er bekosta opparbeida av tidligere utbyggere. Fordi 


utbygger slipper med små kostnader til infrastruktur er det rimelig at utbygger 
bekoster nødvendig oppmåling/overskjøting av definerte offentlige vegarealer 
slik planforslaget viser. Det foreslås at overnevnte vegarealer sammenføyes 
med kommunens gangvegareal gnr/bnr 50/274 langs Hofsfossveien.  


4. Det stilles spørsmål ved bestemmelsene om kommunaltekniske anlegg 
 


Forslagstillers kommentar:  
1. Forslagsstiller har forholdt seg til eksisterende veikant som grense for reguleringen. 


Det er uproblematisk å legge til 2 m med annet veiareal på vestsiden av 
Glederudveien.  


2. Det vil ikke være hensiktsmessig å sette av 6,5 m areal langs hele gangveien. I starten 
ved Glederudveien er det av arealhensyn tenkt utformet som fortau. Totalt regulert 
veiareal langs gangveien varierer fra 4 – 11 m. En bruker da opp restarealet mellom 
eiendommen til Gamle Follum skole og Glederudveien. Det vil kunne oppstå 
problemer dersom kommunen ikke ønsker å overta gangveien da grunnen eies av 
Gledrudveien Grendelag. Utbygger har da ingen rettigheter til å kunne overta grunnen 
for å innfri rekkefølgekrav som er satt i planen. I verste fall stopper utbyggingen av 
området opp. Jf. uttalelse fra Grendelaget om at de ikke ønsker utbyggingen som 
foreslås. Vi anmoder sterkt kommunen om å revidere sin holdning til kommunal 
overtagelse.   


3. Utbygger er villig til å bekoste oppmåling og overskjøting av regulert offentlig 
veiareal (kjørevei, annet veiareal og gang-/sykkelvei), jf. vedtak fra 1979.  


4. Det er tatt med for å åpne for muligheter om nødvendig, siden en ikke har noe 
spesifisert behov eller plassering.  


Rådmannens kommentar:  
1. Glederudveien er lagt inn i planforslaget med 1,5 m annen veggrunn-grøntareal på 


vestsida av vegen. Regulert vegbredde er 4,5 m. Fortau og gang/sykkelveg er 
regulert med 3 m bredde.  


2. Det er tatt inn i rekkefølgebestemmelsene at det må foreligge utbyggingsavtale 
dersom kommunen skal overta veg.  


3. Det vises til forslagsstillers kommentar.  
4. Det vises til forslagsstillers kommentar.  
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Uttalelse fra Statens vegvesen, 06.07.12 
Vegvesenet anbefaler at følgende endringer innarbeides i planen:  


- 40m*40m byggegrense mot krysset  
- Byggegrense skal iht. vegloven være 15m fra senterlinje gangveg, og ikke senterlinje 


fylkesveg.  
- Støytiltak for å sikre utearealer akseptable støyverdier iht. gjeldende støyforskrift må 


vises på plankartet.  
 


Forslagstillers kommentar:  
Forslagsstiller registrer at uttalelsen er å betrakte som faglige råd.  


- Byggegrensen mot krysset ønskes opprettholdt da den er viktig for å oppnå en 
hensiktsmessig geometrisk form på ny bebyggelse i område BBK2. Dersom 
kommunen krever at byggegrensen økes vil vi rette oss etter dette.  


- For Hofsfossveien mener forslagsstiller byggegrense på 15m fra senter vei er 
tilstrekkelig. Trafikkmengden her er en ÅDT på 450 kjøretøyer. Dette kvalifiserer 
normalt ikke til at det anlegges gangvei. Det ligger en bred sone annet veiareal mellom 
gangveien og planområdet. Dette er etter forslagsstillers mening tilstrekkelig for å 
ivareta de hensyn byggegrensen er ment å ivareta. Støysikringstiltak vil i følge 
støyrapporten være lokale bygningsmessige tiltak for å skjerme uteplassen. Disse kan 
ikke vises på reguleringsplannivå.   
 


Rådmannens kommentar:  
- Rådmannen viser til forslagsstillers kommentar angående byggegrense, og mener 


byggegrense som er vist i planforslaget er en akseptabel løsning. Rådmannen mener 
planlagt gang/sykkelveg mot krysset vil gi en forbedring i forhold til dagens situasjon i 
området. 


- Det er ikke planlagt støyvoll eller skjerm, men lokale støytiltak. Disse skal vises med 
L på plankartet, og dette er innarbeida i det revidert planforslaget. Tiltakene er videre 
beskrevet i reguleringsbestemmelsene.  
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HØNEFOSS, 09.02.2012 


Siv.ing Bjørn Leifsen 
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Forord 


 
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har fått i oppdrag fra LFL Bygg AS å foreta en støyvurdering i forbindelse 
med nytt boligprosjekt på tomten til Follum gamle skole i Hofsfossveien i Hønefoss. 
 
Vurderinger og beregninger er utført av Bjørn Leifsen. 
 
 
Hønefoss, 09.02.2012 
 







LFL Bygg as. Støyvurdering Follum gamle skole. Hønefoss.                 Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 
 


Trafikktall. Forutsetninger. 
 
Det er benyttet trafikktall fra vegvesenet.  
 
Trafikken (årsdøgntrafikk=ÅDT) er fremskrevet 10 år frem i tid. Dette gir følgende trafikkdata: 
 
Veg ÅDT år 2022 Skiltet hastighet % tungtrafikk  
E16 10 700 80 15 
Veg til E16 1 200 50 6 
FV 172 Hofsfossveien 450 10 5 


 
 
Det skal bemerkes at det skal relativt store %-vise endringer til for at trafikkmengdene skal medføre 
vesentlige feil i beregningene. En endring på 100 % gir en endring på 3 dBA for ekvivalentnivået.  
 
Industrisporet til Follum går nære inntil tomta, men trafikken her har vært ytterst beskjeden i 
støysammenheng, og i forbindelse med at virksomheten nå legges ned har en ingen holdepunkter for at 
trafikken vil ta seg opp. Denne potensielle støykilden har en derfor ikke kunne bergenet. 
 
Til støyberegningene er dessuten benyttet digitale grunnkart samt situasjonsskisse for området. 
 
Byggeprosjektet består av 3 stk boligbygg samt carportanlegg i vest.  Det ene bygget er Follum gamle skole. 
Se situasjonsskissen. 
 


 
 
En merker seg at de nærmeste uteområdene til de to nye byggene i nord er på syd(sydøst-)siden. 







LFL Bygg as. Støyvurdering Follum gamle skole. Hønefoss.                 Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 
 


Retningslinjer. 


Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings- og plansaker er T-1442 fra SFT. Anbefalte 
støygrenser for vegtrafikk er vist i tabellen nedenfor. De gjelder ved etablering av ny støyende virksomhet og 
bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall er oppgitt i dB, 
frittfeltsverdier.  


Støynivå på uteplass og utenfor 
rom med støyfølsom bruk  


Støynivå utenfor soverom,  
natt kl. 23 – 07  


55 Lden 70 L5AF 


• Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over år, angitt i definisjonen av Lden og 
Lnight.  


• Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.  
• For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske installasjoner på bygning 


gjelder krav i teknisk forskrift/NS8175 klasse C. (For boliger vil det si Leq=30 dBA og Lmaks=45 
dBA). 


• Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen som er 
avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i kap.6 i T-1442.  


 
Analyse og resultater. 
 
Se vedlagte resultatkart med soner og punktberegninger. 
 
Pga den spesielle geometrien med E16 liggende høyt over tomta, med tilførselsveg opp til E16 også over 
tomta, samt en mindre trafikkert lokalveg tett inntil, har vi beregnet støybidragene isolert for hver av dem for 
å analysere hvor mye støy de bidrar med. Se disse sonekartene. 
 
Den minst trafikkerte vegen Hofsfossveien avgir ikke så mye støy at gul sone når frem til tomta. 
 
Vegen som går opp til E16 forbi tomta har skjerm mot denne, men i nedre del som ikke er skjermet er 
utbredelsen av gul sone et stykke inn på tomta. Det er vanskelig å skjerme ytterligere tett inntil denne vegen 
pga innkjøringen til Glederudvegen og krysset med Hofsfossveien. (Siktsoner osv). 
 
Støy fra E16 gir gul sone nesten halvveis inn på vestre del av tomta.  
 
Sonekartet med bidrag fra alle vegene viser at gul sone dekker vestre og søndre deler av tomta. De to vestre 
byggene ligger delvis inne i gul sone. Østre bygg ligger utenfor gul sone. Lekeområdet i øst ligger nesten i 
sin helhet utenfor gul sone. Carportanlegget skjermer et mindre område øst for dette, dersom det bygges med 
tette vegger på den ene siden. 
 
 
Resultatkartet med enkeltpunkter bekrefter nivåene i det samlede sonekartet. Støynivået i fasadene nærmest 
E16 blir inntil Lden=61 dBA. Søndre fasader (mot Hofsfossveien) blir støynivå for bygget i syd litt over 
Lden=55 dBA, for det nordvestre bygget 53,5 dBA i 1.etg/bakkenivå men ca 60 dBA ved 2.etg.  
 
I nordfasadene til de vestre byggene blir støynivået også noe høyt, spesielt i 2.etg. 
 
Maksimalnivå/L5AF blir lavere enn 75 dB der E16 er dominerende. 
 
 







LFL Bygg as. Støyvurdering Follum gamle skole. Hønefoss.                 Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 
 


Tiltak. 
 
Resultatene viser at det er ønskelig med støytiltak for at noen uteområder og fasader på de to vestre byggene 
skal bli under grenseverdiene i T-1442. 
 
Støynivåene er ikke så høye at bygging ut fra disse ikke kan anbefales. 
 
Fasadetiltak mot innestøy må være slik at en innfrir til NS8175 klasse C, dvs 30 dBA ekvivalentnivå. Da 
støynivået overskrides med kun ca 5-6 dBA, vil en ikke trenge spesielle lydvinduer eller andre lyddempende 
tiltak. 
 
Det teoretisk mest effektive tiltaket ville være å skjerme langs E16, men dette anses som urealistisk både 
praktisk og økonomisk. Side lyden derfra også faller in på tomta ovenfra, er en samlet skjerm i ytterkant av 
tomta mot vest og delvis syd urealistisk fordi den i så fall måtte være svært høy. 
 
Vi anbefaler derfor følgende tiltak: 
 


- Det planlegges lokale skjermer for de viktigste uteområdene til leilighetene i det gamle skolebygget. 
 


- Boligene planlegges slik at rom med såkalt «støyfølsom bruk», dvs soverom, kjøkken og stue og da 
spesielt soverom, ikke får vinduer som kun vender mot fasade med for høyt støynivå. 


 
- I fall det bygges balkonger på støyutsatt fasade bør disse utføres med tett utførelse av rekkverk og 


en forhøyelse av dette med tungt glass. Forhøyelsen bør være ca 0,5 m. Glasstykkelse min 6 mm 
(herdet glass). Tak over balkongen bør være absorbent. Hvis ikke vil lyden reflekteres over det 
forhøyede rekkverket og ned på balkongen. 


 
- Støynivå for uteområder og bygg med balkonger bør endelig dokumenteres ved byggesøknad. 
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1 Sammendrag
Planområdet Krakstadmarka ligger i Hønefoss, sørøst for Hønefoss sentrum, i 
Ringerike kommune. Området er i dagens situasjon forholdsvis ubebygd. 


Planområdet vil kunne ha adkomst til overordnet vegnett mot nord til Fv. 
163Vesterngata, mot sørøst til Fv. 241 Lisletta, mot sørvest til Fv. 
35/Hvervenkastet og mot sentrum til Fv. 35 Osloveien/Owrens gt. I denne 
utredningen har en tatt utgangspunkt i at alle adkomstene vil være tilgjengelige når 
hele området er utbygd.


Planlagte utbyggingsområdet og internt vegnett er vist i Figur 1 nedenfor.


Figur 1: Planlagte utbyggingsområder og planlagt internt vegnett
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I dagens situasjon er det forholdsvis beskjeden trafikk på Fv. 163 og Fv. 241 
(begge i underkant av ÅDT = 5000). På Fv. 35 gjennom Hønefoss sentrum er det 
derimot stor trafikk og i perioder overbelastning. I tillegg er det i perioder 
avviklingsproblemer i Hønenkrysset Fv. 241 x E16 sør for Hønefoss.


Krakstadmarka (betegnet som Hønefoss øst i kommuneplanen) er et større 
utbyggingsområde nær Hønefoss sentrum. Det ble i kommuneplan for Hønefoss 
anslått et utbyggingspotensial på til sammen 1000 boenheter i området. I arbeidet 
med kommunedelplanen har en nedjustert dette anslaget, hovedsakelig pga. 
vanskelig topografi. Det er i disse trafikkberegningene lagt til grunn ca. 600 nye 
boliger, i tillegg er det ca. 30 boliger på området i dag. Det er også planlagt en 
skole med ca. 500 elever.


Det er anslått at boligene på området totalt kan komme til å generere ca. ÅDT = 
2800, og en timetrafikk i makstimen i ettermiddagsrush på ca. 300 kjt/t. For skolen 
er det anslått en trafikkmengde på ca. ÅDT = 380 og ca. 45 kjt/t i ettermiddagsrush.


Trafikken til/fra planområdet er fordelt på de ulike adkomstene i hht prefererte 
reisemål. Det er lagt til grunn at det ikke blir ekstern gjennomkjøringstrafikk på det 
interne vegnettet. Men om hovedtrafikken gjennom Hønefoss ikke blir løst vil det 
bli press på Krakstadmarka som «omkjøringsveg». Et forbyggende tiltak kan være 
fartsreduserende tiltak og lav skiltet hastighet innenfor planområdet. 


For adkomstene mot Lisletta og Vesterngata tilsier beregningene at det ikke vil bli 
avviklingsproblemer. Veiledende kriterier i Håndbok 263 tilsier at det bør etableres 
venstresvingefelt i disse kryssene. For adkomsten til Vesterngata er det behov for å 
forbedre/utvide Støalandet.


For adkomsten mot Fv. 35 / Hvervenkastet tilsier beregninger at trafikkavviklingen 
vil bli akseptabel med dagens utforming av rundkjøringen. For adkomsten mot Fv. 
35 / Hønefoss sentrum er det lagt til grunn at det etableres rundkjøring. Ved å 
benytte geometri i henhold til reguleringsplan for rundkjøringen tilsier 
beregningene overbelastning. Men beregninger tilsier at avviklingen kan bli 
akseptabel om tilfartene for Fv. 35 (begge sider av rundkjøringen) breddeutvides 
mer enn det som er lagt til grunn (Jfr reguleringsplanen som er under behandling).


Situasjonen på Fv. 35 gjennom sentrum vil imidlertid forverres av planlagt 
utbygging. Det er allerede i dagens situasjon trafikkmengder som tilsier at det 
burde vært fire felt på deler av vegen. 


Også situasjonen i Hønenkrysset, Fv. 241 x E16, vil forverres ved planlagt 
utbygging. Det bør her gjøres forbedringer uavhengig av planlagt utbygging, for 
eksempel etablering av et planskilt kryss.
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2 Innledning


2.1 Bakgrunn
Denne rapporten er gjennomført i forbindelse med omregulering av Krakstadmarka 
i Hønefoss. Det er kartlagt trafikale konsekvensene av en fremtidig utbygging på 
området.


2.2 Rapporten
Det er først sett på dagens situasjon. Som bakgrunnsinformasjon er det blant annet 
sett på antall bosatte i kommunen og nært planområdet, pendling inn og ut av 
kommunen, parkeringsbestemmelser, ulykkesstatistikk, kollektivsystem og gang- 
og sykkelvegsystem. Videre er det forsøkt å kartlegge trafikkmengder på 
overordnet og lokalt vegnett nært planområdet, og gjennomført 
kapasitetsbetraktninger.


For fremtidig situasjon er det sett på generell trafikkvekst og beregnet hvor mye 
trafikk planområdet vil generere, og gjennomført kapasitetsbetraktninger av 
adkomstkryss for situasjon etter planlagt utbygging. Videre er det sett på mulig 
utforming av lokalt vegnett, utforming av adkomstkryss og vurdering av forhold 
for gående, syklende og kollektivtrafikk.
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3 Dagens situasjon


3.1 Bosatte og arbeidsplasser


3.1.1 Bosatte
Per 1.1.2012 var befolkningstallet i Ringerike kommune 29 236 ifølge statistikk fra 
SSB.


Området Krakstadmarka er et forholdsvis ubebygd område. Området går over 
grunnkretsene 0302, 0303 og 0403 som skissert i figuren nedenfor.


Figur 2: Plassering av planområdet, grunnkretsoversikt


Siden år 2000 har Ringerike kommune økt innbyggertallet med 1319 innbyggere. I 
grunnkretsene det er tenkt utbygd har det vært en økning på 246 innbyggere, flest i 
grunnkrets 0403 (155 innbyggere).
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3.1.2 Arbeidsplasser
Pendlerstrømmene til og innad i Ringerike fra kommunene med flest sysselsatte i 
Ringerike er vist i Tabell 1, det er vist statistikk fra de fem foregående årene og år 
2000.


Tabell 1: Statistikk som hvor de som jobber i Ringerike bor (SSB)


0605 Ringerike (Arbeidssted)


2000 2007 2008 2009 2010 2011


0605 Ringerike 10 280 10 595 10 754 10 524 10 473 10 420


0532 Jevnaker 742 911 939 910 937 932


0612 Hole 678 837 916 860 859 860


0301 Oslo kommune 131 203 211 226 244 241


0623 Modum 241 240 256 254 237 239


0534 Gran 156 219 232 204 189 183


0219 Bærum 75 118 124 111 113 131


0533 Lunner 88 124 127 129 125 128


0622 Krødsherad 102 97 101 93 93 92


Pendlerstrømmene viser at hoveddelen av de som arbeider i Ringerike også bor i 
kommunen, samtidig som det kommer en del arbeidspendlere fra nabokommunene 
Jevnaker og Hole. Noen år har det vært en reduksjon i pendlerstrømmen innad i 
Ringerike og fra nabokommunene, men ellers mer eller mindre en gradvis økning.


3.1.3 Utpendling
Av de som bor i Ringerike er det ca. 14 800 som er i arbeid, av disse jobber 71 % i 
Ringerike. Tabell 2 viser hvilke andre kommuner innbyggerne i Ringerike arbeider 
i, fordelt på de kommunene hvor flere enn 100 arbeider.


Tabell 2: Utpendling, kommuner hvor bosatte i Ringerike arbeider (SSB)


0605 Ringerike (Bosted)


2000 2007 2008 2009 2010 2011


0301 Oslo kommune 1296 1139 1094 1068 1074 1032


0612 Hole 496 625 612 646 678 693


0219 Bærum 526 674 684 671 640 636


0532 Jevnaker 378 393 381 368 369 393


0623 Modum 122 190 180 180 200 198


0602 Drammen 183 163 169 152 142 155


0220 Asker 99 125 109 111 115 122


Statistikken tilsier at det er mest utpendling til Oslo, Hole, Bærum og til dels 
Jevnaker kommune.
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3.1.4 Sentrale målpunkt og avstander
Oversikt over ulike målpunkt og avstander med dagens vegnett, fra to 
referansepunkt i planområdet, er vist i Figur 3.


Figur 3: Sentrale målpunkt og avstander til planområdet (finn.no/kart)


Illustrasjonen viser målpunkt med henholdsvis luft- og kjøreavstand fra 
referansepunkt. I noen tilfeller, spesielt målpunktene i sentrumsområdet og sørvest 
for Krakstadmarka, er kjøreavstandene en god del lengre enn luftavstand. For andre 
målpunkt er det forholdsvis stor forskjell mellom avstanden til de to forskjellige 
referansepunktene. En ny utbygging i området vil føre til økende behov for nye 
forbindelser som reduserer transportbehovet.


Illustrasjonen viser også at planområdet ligger forholdsvis sentralt plassert i forhold 
til mange viktige målpunkt. Det vil gjøre det mulig å kunne øke gang- og 
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sykkelandelen om det legges spesielt til rette for dette. En økning av 
kollektivandelen over korte strekninger er avhengig av hyppige og direkte 
avganger.


3.2 Ulykkesstatistikk 


3.2.1 Planområdet nord
For å se på planområdet spesielt, er det sett på politiregistrerte personskadeulykker 
over en 5-årsperiode (2007-2011) på vegnettet nært den nordlige delen av 
planområdet, vist i Figur 4.


Figur 4: Politiregistrerte personskadeulykker nært nordre del av planområdet (NVDB 
123)


Ulykkene tyder ikke på spesielle ulykkespunkt nært planområdet. På vegen som er 
tenkt som adkomstveg fra nord er det skjedd én ulykke, som er møte mellom 
sykkel og bil i kurve. Vegen er her forholdsvis smal, og pga. vegetasjon kan det 
noen steder være dårlig sikt.


Det er skjedd fire ulykker i vurdert adkomstkryss mot Fv. 35 vest for planområdet. 
Ingen av ulykkene involverer gående eller syklende, og tre av dem er «enslige 
kjøretøy» som har veltet eller kjørt utfor vegen.


3.2.2 Planområdet sør
Det er også sett på politiregisterte personskadeulykker nært den sørlige delen av 
planområdet, som vist i Figur 5. Ulykkene er fra perioden 2007-2011 (5 år). Ingen 
av ulykkene involverer gående eller syklende, og alle ulykkene nært planområdet 
har skadegrad «lettere skadd».
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Figur 5: Politiregistrerte personskadeulykker nært sørlige del av planområdet (NVDB 
123)


3.3 Kollektivsystem
Kollektivtilbudet i Ringerike består av lokalbusser, regionalbusser, tog og taxi. 
Statistikk om sysselsatte fra SSB 2011 4. kvartal, viser at ca. 10500 personer var 
sysselsatt i kommunen. Utenfor Ringerike kommune er Oslo, Hole og Bærum 
arbeidsgiverkommuner som tiltrekker seg en del reisende fra Ringerike.


Under er det vist en overordnet beskrivelse over kollektivtilbudet:


3.3.1 Tog
Dagens togtilbud består av Bergensbanen (Oslo – Bergen) hvor Hønefoss 
togstasjon er en del av togruten. Bergensbanen gir først og fremst god forbindelse 
til Drammen, til Oslo er tog en forholdsvis stor omveg sammenlignet med bil. 
Strategiske planer viser til at det er både behov og nødvendig med sterkere 
forbindelse mellom Hønefoss og Oslo S for en helhetlig og regional byutvikling. 
Blant annet viser Ruters K2012 og NTP ny Ringeriksbane som vil forkorte 
Bergensbanen med ca. 60 km og reisetiden med ca. 50-60 minutter. Korteste 
kjøreavstand fra planområdet til togstasjonen på Hønefoss er ca. 3,6 km.


3.3.2 Buss
Den største delen av lokalbussene trafikkerer langs fylkesvegene og gjennom 
sentrumsområdet. Boligområder utenfor sentrum er også dekket av 
lokalbussrutene. Frekvens i driftsdøgnet er varierende mellom 20 minutter og ca. 2 
timer. Lokalbussene blir i tillegg benyttet for transport av skoleelever med egne 
tidsruter i skoledagene. De viktigste regionalbussene TIMEkspressen linje 4 og 
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Norway bussekspress linje 175 trafikker fra og gjennom Hønefoss sentrum. Begge 
linjene har forbindelse til Oslo. I tillegg går det flybuss til Gardermoen med 7 
avganger om dagen i hver retning.


Figur 6 nedenfor viser omtrentlige avstander i luftlinje fra det nordlige 
referansepunktet (se Figur 3) til nærliggende bussholdeplasser.


Figur 6: Avstander til utvalgte holdeplasser med rutenummer, i luftavstand fra 
planområdets nordlige referansepunkt (Figur 6)


Hønefoss øst betjenes fra fv. 163 (Vesterngata) og fv. 241 (Lisletta) med bussrute 
219, 220, 223, og 225. I dag er det store avstander mellom Krakstadmarka og 
nærmeste bussholdeplass. En fremtidig boligutvikling vil kreve kortere avstander 
til holdeplasser for å få de bosatte til å benytte seg av kollektivtilbudet.


3.3.3 Parkering
Jernbaneverket forvalter 40 parkeringsplasser for bil på Hønefoss togstasjon. I 
tillegg er stasjonen holdeplass for regionalbussene fra Lillehammer-Gjøvik-
Brandbu. Det eksisterer også parkeringsplasser i tilknytning til bussterminalen i 
Hønefoss sentrum.
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3.4 Gang- og sykkelsystem
Sykkelløsninger i Hønefoss sentrumsområdet består av gang- og sykkelløsning, 
sykkelfelt og sykling i blandet trafikk. Trafikksituasjonen langs enkelte gater kan 
være utfordrende for syklister.


Som eksempel vises det til trafikkanalysen for riksveg 35 Hønengata  (nåværende 
Fv. 35). Trafikkanalysen beskriver blant annet utfordringene for gående og 
syklende. Analysen gir også forslag på diverse tiltak langs strekningen, blant annet 
sanering av avkjørsler, innføring av sykkelfelt, endring av kryssutforming og 
feltbruk. Kryss og avkjørsler samt relativ høy trafikkmengde og tungtrafikk er 
elementer som forringer kvaliteten på sykkeltilbudet langs denne strekningen. I 
henhold til Statens vegvesens Sykkelhåndbok skjer ca. 10 % av alle 
sykehusregistrerte sykkelulykker i kollisjon med bil. Dette utgjør ikke den største 
andel av alle ulykkestyper, men er den mest alvorlige ulykkestypen. De fleste av 
slike ulykker skjer i kryssområder.


Generelt skal sykkelparkering være i henhold til parkeringsforskriften. I tillegg til å 
få etablert sykkelparkering etter regelverket er det viktig å lokalisere disse på 
strategiske områder, som viktige reisemål og kollektivknutepunkter.


3.5 Reisemiddelfordeling
Det har ikke blitt funnet reisevaneundersøkelser som viser reisemiddelfordelingen i 
Hønefoss/Ringerike spesielt. Ifølge Nasjonal reisevaneundersøkelse fra 2009, er 
reisemiddelfordelingen i «mindre byer» for daglige reiser som vist nedenfor:


› Bilfører: 57 %
› Bilpassasjer: 13 %
› Kollektiv: 5 %
› Gang: 20 %
› Sykkel: 4 %
› MC/annet: 2 %


Det er usikkerhet knyttet til anslagene, men de gir et bilde av hvor mange som kan 
tenkes å bruke de ulike transportmidlene.


Reisemiddelfordelingen i «mindre byer» er forholdsvis lik som «omegn til Oslo», 
beskrevet i den Nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2009. Bilførerandelen er lik, 
det er derfor vurdert at erfaringstall for generert biltrafikk i Akershus kan benyttes 
også for planområdet. Når det kommer til kollektivandel er det vurdert som 
sannsynlig at denne er noe høyere i «omegn til Oslo» enn i Hønefoss. Nedenfor 
vises reisemiddelfordelingen for «omegn til Oslo»:


› Bilfører: 57 %
› Bilpassasjer: 11 %
› Kollektiv: 11 %
› Gang: 17 %
› Sykkel: 3 %
› MC/annet: 1 %
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3.6 Trafikkmengder


3.6.1 Oversikt ÅDT
Trafikken i Hønefoss er størst på E16 og langs enkelte fylkesveger. ÅDT på 
hovedvegnettet i Hønefoss, hentet fra nasjonal vegdatabank, er vist i Figur 7.


Figur 7: Trafikkmengder (ÅDT) delt etter størrelse. (Kilde: NVDB, Statens Vegvesen).


3.6.2 Trafikkmengder nært planområdet
Trafikkmengder på vegnettet nært planområdet er hentet fra Nasjonal vegdatabank 
(NVDB 123). En oversikt over anslag på ÅDT, samt oversikt over tilgjengelige 
tellepunkt i området og en manuell krysstelling gjennomført i 2010, er vist i Figur 
8.
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Figur 8: Anslått ÅDT og tilgjengelige tellepunkt nært planområdet (Nasjonal 
vegdatabank)


I tellepunktene på Fv241/Lilsletta og på E16 er det hentet telledata fra forrige 
periode det ble gjennomført tellinger.


I rundkjøringen Osloveien x Arnegårdsveien x Hvervenkastet gjennomførte COWI 
AS i 2009 manuell krysstelling. Det er valgt å benytte disse tellingene i denne 
analysen.


Også lenger nord på Fv. 35 er det gjennomført manuelle tellinger, det er benyttet 
disse tellingene i videre vurderinger.


3.7 Dagens kapasitet i mulige adkomstkryss
Det er ønskelig å se på timetrafikk/kapasitet der det er tiltenkt adkomst mot 
planområdet. Vurdert internt vegnett og adkomstkryss mot overordnet vegnett er 
vist i Figur 9.
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Figur 9: Nytt vegnett med adkomster mot overordnet vegnett


3.7.1 Metode kapasitetsberegninger
Med basis i telt og anslått timetrafikk er det gjennomført kapasitetsberegninger av 
ulike kryss nært planområdet. Kapasitetsberegningene er gjennomført i henhold til 
metode fra Håndbok 127, Kapasitet i kryss, beregningsmetoder for ikke-
signalregulerte kryss (Statens vegvesen, 1985).


I kapasitetsberegningene beregnes bl.a. belastningsgraden B, som er forholdstallet 
mellom trafikkvolum og kapasitet (belastningsgrad B = trafikkvolum / kapasitet). 
En belastningsgrad på B = 1,0 innebærer at 100 % av teoretisk kapasitet er utnyttet 
med tilhørende dårlig trafikkavvikling. I praksis regner en med at opp mot B = 0,8 
- 0,85 (80 - 85 % kapasitetsutnyttelse) gir en akseptabel trafikkavvikling. For 
belastninger nær kapasitetsgrensen vil det være usikkerhet til tall for kødannelser, 
osv.


3.7.2 Fv. 241/Lisletta – sørøst for planområdet
På Fv. 241 er det mottatt tellinger fra et periodisk tellepunkt fra 2010. Den telte uke 
var torsdag (21.10.2010) den ukedagen med størst trafikk. Variasjoner i timetrafikk 
på torsdagen er vist i Figur 10.
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Figur 10: Timetrafikk Fv. 241, torsdag 21.10.2010


Tellingene viser at timetrafikken er størst i ettermiddagsrush. Største hele time er 
kl. 16:00 – 17:00, da er timetrafikken 434 kjt/t i retning nord og 199 kjt/t i retning 
sør, til sammen 633 kjt/t. Timetrafikken den største timen utgjør 12,3 % av 
døgntrafikken den telte torsdagen. Beregnet ÅDT på vegen i 2010 er 4810 
kjt/årsdøgn, timetrafikk ettermiddagsrush er 13,2 % av ÅDT.


Det vil her anlegges en ny adkomstveg, slik at krysset ikke eksisterer i dagens 
situasjon, det er derfor ikke gjennomført beregninger av krysset i dagens situasjon. 


3.7.3 Fv. 163 / Vesterngata – nord for planområdet
Det er ifølge Nasjonal vegdatabank ikke tellepunkt på Fv. 163 nær planlagt 
adkomstkryss, men ÅDT-anslag på vegnettet tyder på at trafikkmengden er omtrent 
lik den på Fv. 241 (4800 kjt/årsdøgn). Det er derfor lagt til grunn lik trafikkmengde 
også i ettermiddagsrush, til sammen ca. 640 kjt/t.


Retningsfordeling på vegen i ettermiddagsrush er usikkert. Pga. nærhet til 
Hønefoss sentrum er det lagt til grunn en overvekt i retning fra sentrum om 
ettermiddagen. Det er lagt til grunn 40 % i retning Hønefoss (vest) og 60 % i 
motsatt retning, dvs. 255 kjt/t i retning vest og 380 kjt/t i retning øst.


På vegstrekningen som er tenkt å bli adkomstveg mot planområdet er det anslått at 
det i dagens situasjon er ca. 60 eneboliger. Som vist senere i notatet, er det for 
eneboliger anslått at det genereres 4,8 bilturer pr. enebolig pr årsdøgn, og 0,5 
bilturer pr time i ettermiddagsrush. Med 60 boliger vil det tilsi til ca. ÅDT = 300 
og ca. 30 kjt/t i ettermiddagsrush.


Trafikkmengden i dagens situasjon er beskjeden, og forenklede 
kapasitetsbetraktninger tilsier at belastningsgraden er ca. B = 0,3, dvs. at ca. 30 % 
av den teoretiske kapasiteten er utnyttet, og trafikkavviklingen er god.


3.7.4 Fv35 Osloveien, v/sykehuset (Hvervenkastet) – 
sørvest for planområdet


For å se på timetrafikken i adkomstkrysset mot Fv. 35 og E16 er det valgt å benytte 
manuelle krysstellinger gjennomført i 2009, beskrevet i notatet Trafikkanalyse – 
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Hvervenmoen vekstområde (COWI AS, 2009). Tellingene er oppjustert til 2011-
nivå ved hjelp av prognoser for generell trafikkvekst, trafikktall i morgen- og 
ettermiddagsrush er vist i Figur 11 og Figur 12.


Figur 11: Timetrafikk morgenrush, 2011


Figur 12: Timetrafikk ettermiddagsrush, 2011


Det er ut fra Ringerike kommunes kartportal gjort en oppmåling av tilfartsbredder, 
innkjøringsbredder og breddeutvidelseslengder, og ut fra dette gjennomført 
kapasitetsberegninger av rundkjøringen. Det noe usikkerhet knyttet til oppmålingen 
av bredder og lengder. Beregnede belastningsgrader i morgen- og ettermiddagsrush 
i dagens situasjon er vist i Figur 13 og Figur 14.


Figur 13: Belastningsgrader største time morgenrush, telling 2009 oppjustert til 2011
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Figur 14: Belastningsgrader største time ettermiddagsrush, telling 2009 oppjustert til 


2011


Beregningene tilsier god avvikling i dagens situasjon i både morgen- og 
ettermiddagsrush, med en belastningsgrad på B = 0,6 (dvs. at ca. 60 % av teoretisk 
kapasitet er utnyttet).


3.7.5 Fv35 Osloveien / Hønefoss sentrum – vest for 
planområdet


Planområdets adkomst mot Fv35 i Hønefoss sentrum består i dagens situasjon av to 
forskjøvne T-kryss. Mot planområdet går Schjongs gate, mens i motsatt retning 
(mot nord) går Storgata. Flyfoto over krysset er vist i Figur 13.


Figur 15: Flyfoto / kart over planområdets adkomstkryss mot Fv35 i Hønefoss sentrum


I dagens situasjon er det midtdeler på Fv35 ved avkjøringen mot Schjongs gate, 
slik at det ikke er mulig med venstresving til og fra denne gata.


COWI AS gjennomførte i 2005 manuelle tellinger i krysset Fv. 35 x Storgata, men 
ikke av trafikken til/fra Schjongs gate. I tillegg er det sett på tellinger gjennomført 
av Ringerike kommune i 2012, i nærmeste kryss på Fv. 35 sør for Storgata.


Tellingene fra 2005 er justert opp til 2012-nivå ved hjelp av statistikk over 
gjennomsnittlig trafikkvekst i Buskerud. Beregningene gir da en trafikkmengde sør 
for Storgata som stemmer forholdsvis godt overens med tellinger gjennomført i 
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2012 i den ene retningen (mot nord), mens den gir høyere tall i motsatt retning. I 
mangelen på andre tellinger er det valgt å benytte disse tallene i videre beregninger. 
Anslått timetrafikk i største time i ettermiddagsrush er vist i Figur 14.


Figur 16: Timetrafikk (kjt/t) dagens situasjon, krysset Storgata x Fv. 35


Nasjonal Vegdatabank gir ikke anslag på trafikkmengde i Schjongs gate. I en 
fremtidig situasjon er det tenkt å etablere en 4-armet rundkjøring og utbedre 
Schjongs gate, trafikkmengden på vegen kan tenkes å øke ved en slik forbedring. 
Det er derfor ikke gjort anslag på trafikkmengde på vegen i dagens situasjon.


Da kryssituasjonen her vil endres til rundkjøring er dagens belastningsgrad ikke 
beregnet, men dagens trafikk i ny rundkjøring er vurdert. Jfr kap. 4.3.3.


3.8 Avviklingsproblemer Hønefoss sentrum
Ifølge tidligere gjennomført trafikkanalyse for Hvervenmoen (Trafikkanalyse - 
Hvervenmoen vekstområde, COWI AS, 2009) er "trusselen" mot trafikkavviklingen 
i området at Osloveien (Fv. 35) inn mot sentrum allerede har en uønsket høy 
trafikkbelastning. Ifølge rapporten vil man med dagens vegnett sannsynligvis ikke 
få en situasjon hvor det er de undersøkte rundkjøringene som blir 
kapasitetsbegrensende for trafikkavviklingen i området. 


Etablering av 4-feltsveg vil forbedre situasjonen.


3.9 Kapasitet Hønenkrysset, E16 x Fv. 241
Det er også sett på kapasitet i Hønenkrysset, hvor det er kjent å være 
avviklingsproblemer i perioder. Flyfoto over krysset er vist i Figur 15.
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Figur 17: Flyfoto Hønen, sør for planområdet


3.9.1 Timetrafikk
Det er ikke gjennomført tellinger i krysset, men det er mottatt telledata fra E16 
nordvest for krysset og Fv. 241 nordøst for krysset, tellepunktene er vist i Figur 8.


For E16 er det mottatt telledata fra uke 38 i 2012 (17.9.2012 – 23.9.2012). Største 
hele time i morgenrush er registrert tirsdag i tidsrommet kl. 07:00 – 08:00, det er da 
registrert 829 kjt/t i retning nord og 547 kjt/t i retning sør. Største hele time i 
ettermiddagsrush er registrert fredag i tidsrommet 15:00 – 16:00, det ser da ut til å 
være en god del helgetrafikk, registrert trafikk er 1093 kjt/t i retning nord og 941 
kjt/t i retning sør.


For Fv. 241 er det mottatt telledata fra én uke i 2010, som beskrevet i avsnitt 3.7.2. 
Det er for morgenrush i likhet med for E16 sett på timetrafikk tirsdag den telte uka, 
det er da registrert 97 kjt/t i retning nord og 366 kjt/t i retning sør. Tilsvarende er 
det for ettermiddagsrush i likhet med for E16 sett på timetrafikk fredag den telte 
uka, det er da registrert 422 kjt/t i retning nord og 200 kjt/t i retning sør.


ÅDT-anslag fra Nasjonal vegdatabank tyder på at det er noe høyere trafikkmengde 
nord for krysset enn sør for krysset. Det er derfor lagt til grunn en retningsfordeling 
på 55 % i retning nord og 45 % i retning sør på E16 til/fra Fv. 241. Videre er det 
lagt til grunn at Fv. 241 ikke har noen trafikkøkning fra 2010 til 2012. 
Beregningene gir ut fra gitte forutsetninger en timetrafikk i største time i morgen- 
og ettermiddagsrush som vist i henholdsvis Figur 16 og Figur 17.
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Figur 18: Timetrafikk morgenrush (kjt/t), E16 x Fv. 241, dagens situasjon


Figur 19: Timetrafikk ettermiddagsrush (kjt/t), E16 x Fv. 241, dagens situasjon, fredag 
ettermiddag


3.9.2 Kapasitetsbetraktinger
Beregnede belastingsgrader i morgen- og ettermiddagsrush er vist i henholdsvis 
Figur 18 og Figur 19. Det er lagt til grunn en fartsgrense på E16 på 70 km/t, 3 % 
stigning på E16 i retning nord og 1 % stigning på Fv. 241 mot krysset.


Figur 20: Beregnede belastningsgrader morgenrush, dagens situasjon, E16 x Fv. 241
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Figur 21: Beregnede belastningsgrader ettermiddagsrush, dagens situasjon, E16 x Fv. 
241


Beregningene viser at Hønenkrysset er overbelastet i dagens situasjon, med en 
belastningsgrad på langt over B = 1,0 i tilfarten fra Fv. 241. Det vil si at det er 
høyere trafikk på Fv. 241 i retning E16 enn det krysset kan håndtere i dagens 
situasjon, slik at det i rushperioder ut i fra beregningene vil oppstå 
tilbakeblokkering av kø.


Det er oppgitt at det skal gjennomføres forbedringer med krysset i fremtidig 
situasjon. En ombygging til planskilt kryss vil trolig løse problemene.


3.10 Vegnett
Hovedvegnettet i området består av fylkesvegene 35, 163, 172, 241 og E16. 


Det eksisterer i dag ikke en «direkte» vegforbindelse/bru fra Krakstadmarka til 
Hønefoss sentrumsområde. Dersom utvikling skjer uten ny direkteforbindelse til 
Hønefoss sentrum vil kjøreruten måtte skje via Støalandet, Arnegårdsveien og 
Tandbergmoveien. Det er gjennomkjøringsforbud fra Arnegårdsveien via 
Tandbergmoveien til Lisletta.
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Figur 22: Kart over det interne vegnettet (Finn kart og google maps) 


3.10.1 Mot Fv35 Osloveien / Hønefoss sentrum
Forutsatt at det bygges bro over elva vil adkomstvegen gå via Ringeriksgata ved 
idrettsanlegget. Vegen er her bred og rett, med ensidig fortau. Ved økt biltrafikk og 
økt gang- og sykkeltrafikk kan det vurderes om det bør etableres gang- og 
sykkelveg, eller eventuelt tosidig fortau. Gang- og sykkelveg vil både redusere 
vegbredden, og dermed hastigheten, og forbedre forholdende for gående og 
syklende.


I retning nord fra idrettsanlegget mot adkomstkrysset er Tyristrandgata og 
Schjongsgata smalere og svingete, men utbedres nå for å kunne ta imot økt trafikk. 
Det er her gang- og sykkelveg. Gatebilde herfra er vist nedenfor:







 
28 KRAKSTADMARKA: KONSEKVENSUTREDNING AV VEG OG TRAFIKK


http://projects.cowiportal.com/ps/A032475/Documents/3 Prosjektdokumenter/RAP001 KU veg og trafikk mrhn.docx


Figur 23: Gatebilde Schjongs gate (google maps)


3.10.2 Mot Fv. 163 / Vesterngata – Støalandet
Gatebilde fra adkomstvegen mot Fv163 (Støalandet) er vist i Figur 22.


Figur 24: Gatebilde Stølandet (google maps)


Vegen er i dagens situasjon smal (ett felt), den er ikke tilrettelagt for store 
trafikkmengder, det er heller ikke fortau eller gang- og sykkelveg langs vegen.
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4 Framtidig situasjon (år 2025)


4.1 Arealutvikling Hønefoss


4.1.1 Boligutbygging
Krakstadmarka (betegnet som Hønefoss øst i kommuneplanen) beskrives som den 
nye store bydelen i Hønefoss. Oversikten under viser utviklingsområder i Hønefoss 
med respektive reguleringsstatus. Krakstadmarka er oppført med 1000 boenheter 
som tilsvarer nesten halvparten av det totale potensialet for boligutbygging i 
området.


Tabell 3: Oversikt over utbyggingspotensial i Hønefoss-området. 
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Etter vedtatt planprogrammet for Krakstadmarka ble det igangsatt et arbeid om ny 
kommunedelplan for området. Planen fremmes her, men med ca 600 nye boliger.


4.1.2 Parkeringsforskrift boliger
Ny utbygging skal skje i henhold til ny parkeringsforskrift som ble ikrafttreden 11. 
desember 2009. Forskriften inneholder parkeringskrav for både bolig- og 
næringsformål. Kravene er delt i 3 soner i henhold til inndelingen i 
kommuneplanen: senterområde, annet byggeområde og annet område. 
Parkeringsforskriften gjelder også for sykkelparkering. For boliger er følgende vist 
i parkeringsforskriften: 


Tabell 4: Parkeringsforskrift boliger


Boenhetens 


størrelse


Bil Sykkel


Senterområde Annet 


byggeområde


Annet 


område


Alle 


soner


Opp til 60 m2  


BRA


1,0 1,0 1,0 1,0


Fra 60  til 80 m2 


BRA


1,0 1,0 2,0 2,0


Over 80 m2  BRA 1,0 2,0 2,0 2,0


Forskriften inneholder også tilleggskrav om felles parkering, anordning av 
parkeringsplass og krav til snuplass. Som vist i tabellen over er kravene 
minimumskrav og inneholder ikke en maksnorm.


4.2 Trafikkøkning uten utbygging av planområdet
Som grunnlag for anslått fremtidig trafikkmengde, er det sett på hvor stor trafikken 
kan tenkes å bli uten utbygging av planområdet. Det er hovedsakelig lagt til grunn 
generell trafikkvekst i Buskerud fylke. I tillegg er det lagt til grunn utbygging av 
pendlerparkering ved Ringerike sykehus.


4.2.1 Forventet generell trafikkvekst
Trafikken er oppjustert fra 2012 til 2025 ved hjelp av prognoser for generell 
trafikkvekst for Buskerud, gjennomsnittlig årlig trafikkvekst er vist i Tabell 5.


Tabell 5: Årlig vekst i Buskerud (Vegdirektoratet)


Vekst pr år, tom 


år: lette tunge


2014 1,6 % 2,4 %


2020 1,4 % 2,1 %


2030 1,3 % 2,2 %
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Samlet vekst fra 2012 til 2025 er beregnet å være 22 %, forutsatt en 
tungtrafikkandel på 5 %. Det er lagt til denne veksten på hovedvegnettet (riksveger 
og fylkesveger).


4.2.2 Trafikkvekst fra pendlerparkering i Arnegårdsveien
Statens vegvesen ønsker å utvide eksisterende pendlerparkering ved Ringerike 
sykehus. Parkeringsplassen har adkomst via Arnegårdsvegen, som er vegen som 
går mot planområdet fra sørvest (Fv. 35/E16). 


Det er tidligere anslått (i notatet Trafikkvurdering Hønefoss, COWI AS, 15.1.2012) 
at de nye biloppstillingsplassene vil generer 50 kjøretøy til området i morgenrush 
og 50 kjøretøy fra området i ettermiddagsrush. Det er konservativt lagt til grunn at 
all trafikken skjer i største time i rushperiodene.


4.2.3 Trafikkvekst fra omkringliggende områder
Det er i likhet med i tidligere beregningene (notatet Trafikkvurdering Hønefoss, 
COWI AS, 15.1.2012) lagt til grunn at utbyggingen av omkringliggende områder 
kommer inn under den generelle trafikkveksten.


4.3 Trafikkmengder uten utbygging av 
planområdet


4.3.1 Fv. 163 / Vesterngata – nord for planområdet
Gitt en trafikkøkning på fv. 163 i henhold til prognoser på generell trafikkvekst i 
Buskerud, er det anslått at ÅDT vil øke fra ca. 4800 i dagens situasjon til ca. 5900. 
I ettermiddagsrush er det anslått en økning fra ca. 640 kjt/t i dagens situasjon til ca. 
790 kjt/t i år 2025.


4.3.2 Fv. 35 Osloveien, v/ sykehuset (Hvervenkastet) – 
sørvest for planområdet


I adkomstkrysset er det lagt til grunn generell trafikkvekst på Osloveien (Fv. 35 og 
ramper E16) og Hvervenkastet (ramper E16 og fra sørsiden av E16), i tillegg til økt 
trafikk til/fra innfartsparkeringsplasser via Arnegårdsveien. Timetrafikk i 2025 
uten utbygging av planområdet i morgen- og ettermiddagsrush er vist nedenfor:
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Figur 25: Timetrafikk morgenrush, år 2025, uten utbygging av planområdet


Figur 26: Timetrafikk ettermiddagsrush, år 2025, uten utbygging av planområdet


Det er gjennomført kapasitetsberegninger av krysset i fremtidig situasjon uten 
utbygging av planområdet. Beregnede belastningsgrader i krysset er vist nedenfor:


Figur 27:  Belastningsgrader morgenrush, år 2025, uten utbygging av planområdet
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Figur 28:  Belastningsgrader ettermiddagsrush, år 2025, uten utbygging av planområdet


Beregninger tyder på at belastningsgraden i krysset blir noe høyere i morgenrush 
enn i ettermiddagsrush, det skyldes høy trafikk på Osloveien fra ramper fra E16 
retning sør. Belastningen i krysset ligger fortsatt innenfor det som betegnes som 
«akseptabel trafikkavvikling», men forsinkelsene øker på Osloveien i begge 
retninger.


4.3.3 Fv. 35 Osloveien / Hønefoss sentrum – vest for 
planområdet


Det er her sett på situasjonen i krysset om det blir ombygd til en 4-armet 
rundkjøring, uten utbygging av planområdet. Det er i den forbindelse sett på hvor 
mye trafikk som kan tenkes å kjøre via Schjongs gate om det etableres en 
rundkjøring og vegen utbedres. Det er hovedsakelig boliger og et idrettsanlegg som 
ligger i den retningen. I tillegg er det en bilforretning og en bygning med handel- 
og kontorvirksomhet som holder til like ved krysset.


Det er ut fra tilgjengelige internett-kart og skjønnsmessige vurderinger lagt til 
grunn at ca. 60 eneboliger, 15 tomannsboliger (30 boenheter) og 10 
firemannsboliger (40 boenheter) kan komme til benytte rundkjøringen. For 
boligene er det lagt til grunn en trafikkgenerering i ettermiddagsrush som senere 
vist på side 37.


For bygningene som inneholder handel- og noe kontorvirksomhet er det grovt 
anslått at de kan komme til å generere til sammen 20 kjt/t i ettermiddagsrush.


Idrettsanlegget vil også trolig ha noe trafikk i ettermiddagsrush. Hvis man legger til 
grunn 2 fotballag á 20 barn som trener samtidig, hvor 50 % blir kjørt til trening, vil 
det tilsi 40 kjt/t. Til sammen gir vurderingene timetrafikk i krysset i 
ettermiddagsrush som vist i Tabell 6.


Tabell 6: Anslått trafikkmengde i Schjongs gate ved etablering av rundkjøring


Ettermiddagsrush (kjt/t)


Eneboliger 60 stk. – 60 


boenheter


30


Tomannsboliger 15 stk. – 30 


boenheter


8


Firemannsboliger 10 stk. – 40 4
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boenheter


Idrettsanlegg 40


Handel/kontor 20


SUM 102 kjt/t


Timetrafikken i en evt. rundkjøring kan komme til å bli som vist i Figur 25. Det er 
lagt til grunn prognoser for gjennomsnitt trafikkvekst på Fv. 35 og 1 % årlig vekst i 
Storgata.


Figur 29: Timetrafikk ettermiddagsrush, år 2025, uten utbygging av planområdet


Det er gjennomført kapasitetsberegninger av en eventuell rundkjøring i krysset. For 
å se på rundkjøringens geometri er det tatt utgangspunkt i regulert rundkjøring, 
hentet fra Ringerike kommunes kartportal. For anslag på innkjøringsbredder og 
breddeutvidelse er det gjort oppmålinger i kartportalen, det er en viss usikkerhet 
knyttet til benyttede bredder og lengder.


Tilfartsbredder varierer fra 3,25 til 3,5 meter, og tilfartene er breddeutvidet til en 
bredde på mellom 4 og 4,5 meter. Det vil si at det er liten breddeutvidelse. 
Beregningene gir belastning i krysset som vist i Figur 26.


 
Figur 30: Beregnede belastningsgrader ettermiddagsrush, år 2025, uten utbygging av 


planområdet


Beregningene tyder på at det blir overbelastning i krysset om man benytter 
geometri i henhold til regulert rundkjøring.
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Ved å øke breddeutvidelsen i tilfartene fra Fv. 35 vil man kunne oppnå akseptabel 
trafikkbelastning i rundkjøringen i ettermiddagsrush.


4.3.4 Fv. 241 / Lisletta – sørøst for planområdet
Gitt en trafikkøkning på Fv. 241 i henhold til prognoser på generell trafikkvekst i 
Buskerud, er det anslått at ÅDT vil øke fra ca. 4800 i dagens situasjon til ca. 5900, 
samme som for fv. 163. Tilsvarende er det i ettermiddagsrush anslått en økning fra 
ca. 640 kjt/t i dagens situasjon til ca. 790 kjt/t i år 2025.


Det kan tenkes at eksisterende boliger i Tandbergmoveien og Arnegårdsveien kan 
komme til å benytte den nye adkomstvegen. Det er grovt anslått at det kan være i 
størrelsesorden 20 eneboliger som kan tenkes å benytte vegen. Som vist senere i 
notatet, er det for eksisterende eneboliger anslått at det genereres 4,8 bilturer pr. 
enebolig pr årsdøgn, og 0,5 bilturer pr time i ettermiddagsrush. Med 20 boliger vil 
det tilsi ca. ÅDT = 100 og ca. 10 kjt/t i ettermiddagsrush. Beregninger tilsier god 
avvikling i krysset uten utbygging av planområdet.


4.4 Planlagt utbygging
Planområdet er delt inn i delområder som vist i Figur 27, figuren viser også 
planlagt internt vegnett.


Figur 31: Delområder og internt vegsystem for planlagt utbygging Krakstadmarka
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De ulike delområdene er anslått å ville ha en utbygging av boliger som vist i Tabell 
7.


Tabell 7: Planlagt utbygging av boliger på planområdet, fordelt på type bolig og 
delområde


Enebolig Kons. småhus Små blokk SUM


I 21 9 33 63
II 16 144 0 160
III 3 11 0 14
IV 0 18 50 68
V 0 288 0 288
VI 0 13 0 13
SUM 40 482 83 605


Det er noe boligbebyggelse i de ulike delområdene allerede i dagens situasjon, 
anslått antall boliger i dagens boliger er vist i Tabell 8.


Tabell 8: Dagens boliger inne på planområdet, fordelt på type bolig og delområde


Enebolig Kons. småhus Små blokk SUM


I 14 0 0 14


II 14 0 0 14


III 1 0 0 1


IV 0 0 0 0


V 0 0 0 0


VI 0 0 0 0


SUM 29 0 0 29


Totalt antall boliger som er anslått å ville ligge inne på planområdet etter planlagt 
utbygging er vist i Tabell 9.


Tabell 9: Totalt antall boliger inne på planområdet, fordelt på type bolig og delområde


Enebolig Kons. småhus Små blokk SUM


I 35 9 33 77
II 30 144 0 174
III 4 11 0 15
IV 0 18 50 68
V 0 288 0 288
VI 0 13 0 13
SUM 69 482 83 634
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På delområde III er det i tillegg tenkt utbygging av skole med ca. 500 elever. Det er 
i beregningene lagt til grunn at det bygges ut en barneskole med ca. 50 ansatte.


4.5 Trafikkgenerering


4.5.1 Boliger
For vurdering av generert trafikk for nye boliger er det sett på erfaringstall fra 
Prosam-rapport 137 Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus. Rapporten gir 
erfaringstall ut fra antall personer i boliger, avstand fra Oslo sentrum og type 
bebyggelse (tetthet, urbant), tabell fra rapporten er vist i vedlegg.


Det er ut fra bilholdstatistikk og reisevaneundersøkelser vurdert at data fra utkanten 
av Akershus vil kunne gi et brukbart bilde av trafikken, og at området har 
bebyggelsestype "lav tetthet ". Det ser dessuten ut til at i «omegn til Oslo» blir 
omtrent like stor andel av de daglige reisene utført med bil som i «mindre byer» 
(Nasjonal reisevaneundersøkelse 2009).


Det er ut fra Prosam-rapport 137 lagt til grunn at årsdøgntrafikken utgjør 93,4 % 
av virkedøgntrafikken. Videre er det lagt til grunn at timetrafikken i største time i 
morgenrush utgjør ca. 7 % av virkedøgntrafikken og største time i 
ettermiddagsrush utgjør ca. 10 % av virkedøgntrafikken.


Bosatte pr type bolig i Ringerike kommune er hentet fra norsk folke- og 
boligtelling i 2001 (ssb).


Bosatte pr type bolig og beregnet generert trafikk er vist i Tabell 10.


Tabell 10: Vurdering av generert trafikk fra ulike typer boliger


Pers. 


pr 


bolig


Bilturer pr bolig


pr 


virkedøgn


pr 


årsdøgn


Rush, 


kjt/t, 


morgen


Rush, kjt/t, 


ettermiddag


Enebolig 2,4 5,2 4,8 0,4 0,5


Rekkehus, vertikaldelt 


tomannsbolig


2,2 4,8


4,5 0,3 0,5


Boligbygg < 3 etasjer 1,8 4,0 3,7 0,3 0,4


Ut fra genereringsfaktorene vist ovenfor, er det beregnet ÅDT og timetrafikk i 
ettermiddagsrush fra de ulike delområdene. Beregnet ÅDT er vist i Tabell 11, og 
timetrafikk i morgen- og ettermiddagsrush er vist i Tabell 13 og Tabell 14.


Tabell 11: Anslått generert ÅDT(årsdøgntrafikk) fra boliger på planområdet


ÅDT Enebolig Kons. småhus Små blokk SUM
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I 168 41 120 329


II 144 648 0 792


III 19 49 0 68


IV 0 81 185 266


V 0 1296 0 1296


VI 0 57 0 57


SUM 331 2171 305 2807


Tabell 12: Anslått generert timetrafikk i morgenrush fra boliger på planområdet


Morgenrush Enebolig Kons. småhus Små blokk SUM


I 13 3 9 25


II 11 48 0 59


III 1 4 0 5


IV 0 6 14 20


V 0 97 0 97


VI 0 4 0 4


SUM 25 162 23 210


Tabell 14: Anslått generert timetrafikk i ettermiddagsrush fra boliger på planområdet


Ettermiddagsrush Enebolig Kons. 


småhus


Små blokk SUM


I 18 4 13 36


II 16 69 0 85


III 2 5 0 7


IV 0 9 20 29


V 0 138 0 138


VI 0 6 0 6


SUM 36 232 33 300


4.5.2 Skole
På delområde III er det tenkt utbygging av skole. Det kan anslås ca 500 elever. Det 
er da i beregningene lagt til grunn at det bygges ut en skole med ca. 60 ansatte.


Reiser til/fra en skole består først og fremst av de ansattes arbeidsreiser og elevenes 
skolereiser. I tillegg kommer noe tjeneste- og servicereiser og eventuelle besøk til 
skolen på kveldstid. Det legges til grunn at det ikke gjøres spesielle 
parkeringsrestriksjoner som reduserer bilbruken.


Bilturer ansatte


Reisemiddelfordelingen er basert på tall fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen i 
2009 (TØI-rapport 1130/2011). Den tilsier at på landsbasis gjennomføres 61 % av 
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alle arbeidsreiser som bilfører og 5 % som bilpassasjer. Det er valgt å legge til 
grunn landsgjennomsnittet. Økningen i virkedøgntrafikk blir ut fra dette 1,4 bilturer 
pr ansatt. Det er konservativt anslått at 15 % av virkedøgntrafikken skjer i største 
time i ettermiddagsrush.


Ved videre å legge til grunn at det er 200 virkedager for ansatte, blir økningen i 
årsdøgntrafikk på 0,8 bilturer pr ansatt pr årsdøgn.


Bilturer elever


Det er sett på TØI rapport 814/2005 (Bruker barn beina? Evaluering av prosjektet 
Aktive Skolebarn (2002-2005)). På landsbasis tilsier rapporten at 25 % av barn på 
barneskolen blir kjørt til skolen, og 19 % blir kjørt fra skolen. I Buskerud tilsier 
rapporten at 26 % ble kjørt til skolen.


Det er valgt å legge til grunn en bilandel på 24 % for barneskolen (til og fra), 1,2 
skolebarn pr bil og et sykefravær på 10 %. Det gir at det genereres 0,8 bilturer pr 
barn pr virkedøgn. Det er lagt til grunn at 10 % av virkedøgntrafikken skjer i 
største time i ettermiddagsrush.


Ved å legge til grunn at det er 190 virkedager for barneskolebarna, blir økningen i 
årsdøgntrafikk på 0,4 bilturer pr barn pr årsdøgn.


Andre bilturer til/fra skolen


Trafikk i løpet av skoletiden omfatter ansattes bilturer i arbeidstid (tjenestereiser) 
og servicereiser til og fra skolen (renhold, post, avfall, leveranser, håndverkere 
osv.). Det er anslått at denne type trafikk på ca. ÅDT=50, med en trafikk i 
ettermiddagsrush på ca. 10 % av ÅDT.


Det er normalt noe aktivitet på en skole på kveldstid, dette omfatter foreldremøter, 
utleie av arealer på skolen til fritidsaktiviteter osv. Det er usikkert hvor stor 
økningen i denne type trafikk blir, og i hvor stor grad arealene også vil bli benyttet 
i helgene og i skoleferier. Erfaringsmessig er andelen som blir kjørt til/fra 
fritidsaktiviteter på kveldstid og i helgene større enn andelen som kjøres til/fra 
skolen. Det er lagt til grunn at denne type trafikk er på ca. ÅDT=100, med en 
trafikkmengde i ettermiddagsrush på ca. 10 % av ÅDT.


SUM trafikk til/fra barneskole


Totalt gir beregningene en økning i ÅDT og timetrafikk i ettermiddagsrush som 
vist i Tabell 13.


Tabell 15: Anslått ÅDT og timetrafikk i rush til/fra barneskole


ÅDT
Timetrafikk 


ettermiddagsrush


ansatte 39 11
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elever 195 20
andre turer i skoletida 50 5
Turer utenom skoletida 100 10
SUM 384 45


4.6 Retningsfordeling
Pendlermatriser tilsier at 71 % av alle som bor i Ringerike også jobber i Ringerike. 
Det er noe utpendling til Oslo/Hole/Bærum/Asker (17 %) og noe til Oppland (ca. 4 
%). For å anslå retningsfordeling er det tatt utgangspunkt i pendlermatriser 
kombinert med skjønnsmessige vurderinger, det er grovt anslått en 
retningsfordeling som vist i Figur 28.


Figur 32: Anslått retningsfordeling


Ut fra anslått retningsfordeling er trafikk til/fra de ulike delområdene fordelt på de 
fire adkomstene mot overordnet vegnett. I ettermiddagsrush er det lagt til grunn en 
fordeling på 40 % fra boligene og 60 % til.


4.7 ÅDT internt vegnett
Anslått ÅDT på det interne vegnettet, lagt til grunn at det ikke benyttes for 
gjennomkjøring av andre en de som bor i/ved planområdet, er vist i Figur 29.
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Figur 33: Anslått ÅDT på internt vegnett etter planlagt utbygging


Til denne figuren skal det kommenteres at trafikken på Støalandet vil bli 
forholdsvis høy, og at dersom veg til Lisletta ikke blir bygd vil trafikken ned til 
Hvervenkastet via Arnegårdsveien bli på ÅDT=1600.


4.8 Kapasitetsbetraktninger adkomstkryss


4.8.1 Fv. 163 / Vesterngata – nord for planområdet
Beregningene gir en timetrafikk i adkomstkrysset mot Fv. 163 som vist i Figur 30.


Figur 34: Timetrafikk ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging


Det er i beregningene av belastningsgrad lagt til grunn en fartsgrense på 
fylkesvegen på 50 km/t og ingen egne svingefelt. Videre er det som nevnt tidligere 
lagt til grunn at vegen ikke benyttes til gjennomkjøring. Beregnede 
belastningsgrader er vist i Figur 31.
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Figur 35:  Belastningsgrader ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging


Beregningene gir at avviklingen i krysset blir god uten venstresvingefelt. Ser man 
på veiledende kriterier for behov for venstresvingefelt i Håndbok 263, tilsier 
trafikkmengden i krysset at det likevel er anbefalt venstresvingefelt på Fv. 163.


4.8.2 Fv. 35 Osloveien / Hønefoss sentrum – vest for 
planområdet


Beregningene gir en timetrafikk i adkomstkrysset mot Fv. 35 / Hønefoss sentrum 
som vist i Figur 32, beregnede belastningsgrader i krysset er vist i Figur 33.


 
Figur 36: Timetrafikk ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging


 
Figur 37:  Belastningsgrader ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging


I likhet med for situasjonen uten utbygging av planområdet tyder beregningene på 
overbelastning i rundkjøringen, men ved å øke breddeutvidelsen i tilfartene fra Fv. 
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35 vil man kunne oppnå akseptabel trafikkbelastning i rundkjøringen 
ettermiddagsrush.


Som nevnt tidligere er «trusselen» mot trafikkavviklingen i området at Fv. 35 inn 
mot sentrum at Fv. 35 har uønsket høy trafikkbelastning. Trafikkmengden tilsier at 
den burde hatt fire felt. 


4.8.3 Fv. 35 Osloveien, v/ sykehuset (Hvervenkastet) – 
sørvest for planområdet


Ny veg til Fv. 241 Lisletta kan tenkes ikke bli bygd eller at den blir utsatt. 
Trafikken beregnet til denne vegen kan derfor midlertidig eller permanent gå via 
Arnegårdsveien (ny E16 kan påvirke løsningen). En har derfor også sett på 
konsekvensene av å føre all sørgående trafikk til Hvervenkastet samt, hvilke 
reserver rundkjøringen har mht. utbyggingspotensialet i Krakstadmarkas søndre 
områder. De ulike beregningene er vist nedenfor.


Alternativ A – Med adkomst via Fv. 241 Lilsletta


Beregningene gir belastningsgrader i rundkjøringen i morgen- og ettermiddagsrush 
som vist i Figur 38 og Figur 39.


Figur 38:  Belastningsgrader morgenrush, 2025, etter planlagt utbygging


Figur 39:  Belastningsgrader ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging


Beregningene tilsier at belastningsgrader i krysset ikke øker betydelig 
sammenlignet med situasjon uten utbygging av planområdet, men forsinkelsen i 
Osloveien vil øke noe.
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Alternativ B – Uten adkomst via Fv. 241 Lilsletta


Om adkomsten via Fv. 241 Lisletta ikke blir utbygd, kan det tenkes at all sørgående 
trafikk vil gå via denne rundkjøringa. Beregningene gir en belastningsgrad i 
morgen- og ettermiddagsrush som vist i Figur 40 og Figur 41.


Figur 40: Timetrafikk ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging, alternativ B


Figur 41:  Belastningsgrader ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging, alternativ 
B


Beregningene gir at Osloveien i begge retninger får økt forsinkelse som følge av 
utbyggingen på Krakstadmarka. I praksis regner en med at opp mot B = 0,8 - 0,85 
(80 - 85 % kapasitetsutnyttelse) gir en akseptabel trafikkavvikling, slik at 
rundkjøringen kan sies å nærme seg kapasitetsgrensen.


Alternativ C – Vurderinger rundt rundkjøringens tålegrense


Det er usikkerhet knyttet til hvor mye boligutbygging på Krakstadmarka 
rundkjøringen tåler. Utbyggingen vil som sagt føre til økte forsinkelser på 
Osloveien, både fra Hønefoss sentrum og på rampene fra E16 sør. På Osloveien 
gjennom Hønefoss sentrum er det allerede i dagens situasjon i perioder 
avviklingsproblemer, og en økt utbygging av Krakstadmarka vil forverre denne 
situasjonen om det ikke bygges ut til fire felt. 


Beregningen tyder på at man kan øke timetrafikken i rushperiodene forholdsvis 
mye og fortsatt komme under grensen for hva som betegnes som «akseptabel 
trafikkavvikling» (B = 0,85). Beregningene gir at det kan bygges over 500 boliger 
som vil benytte denne adkomsten. Beregningene tilsier ved en slik utbygging en 
gjennomsnittlig forsinkelse på nærmere 20 sekunder på Osloveien i begge 
retninger, men det er usikkerhet knyttet til beregninger av forsinkelse og kølengder 
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nært kapasitetsgrensen. I perioder kan situasjonen i krysset forverres utover det 
beregningen tilsier. Hvis det står kø i Osloveien i retning sentrum gjennom 
rundkjøringen, vil trafikk fra boligområdet flettes inn i rundkjøringen, noe som vil 
øke forsinkelsen for annen trafikk. Også utbygging i omkringliggende områder kan 
øke belastningen i krysset.


4.8.4 Fv. 241/Lisletta – sørøst for planområdet
Beregningene gir en timetrafikk i adkomstkrysset mot Fv. 241 som vist i Figur 36.


Figur 42: Timetrafikk ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging


Det er i beregningene av belastningsgrader lagt til grunn en fartsgrense på 
fylkesvegen på 60 km/t og ingen egne svingefelt. Videre er det som nevnt tidligere 
lagt til grunn at vegen ikke benyttes til gjennomkjøring.


Figur 43:  Belastningsgrader ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging


Beregningene gir at krysset uten egne svingefelt vil ha en god trafikkavvikling, 
med en belastningsgrad på B = 0,3, dvs. at ca. 30 % av den teoretiske kapasiteten er 
utnyttet. Trafikkmengden i krysset tilsier likevel at det i henhold til veiledende 
kriterier i Håndbok 263 er anbefalt med venstresvingefelt på Fv. 241.


Her vil problemet være krysset E16 x Fv. 241 i retning sørvest fra adkomstkrysset, 
det er allerede overbelastning i dette krysset i rushperiodene. Hvis ikke det gjøres 
utbedringer av dette krysset anbefales det å ikke lede mer trafikk i denne retningen.
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4.9 Reisemiddelfordeling
Valg av reisemiddel er avhengig av flere faktorer, ofte i kombinasjon med 
hverandre, som for eksempel avstand, fleksibilitet, tilgjengelighet, reisetid og 
kostnader. Andre faktorer som kan spille inn er blant annet komfort og kvalitet. For 
å begrense biltrafikken kan det blant annet vurderes følgende tiltak:


› Begrense parkeringsdekningen.


› Styrke kollektivprioritering ved bedre holdeplasstilgjengelighet, høyere 
frekvens av bussruter og flere direkteforbindelse.


› Bedre tilgjengelighet til sentrum for miljøvennlig transport ved etablering av 
infrastruktur eksklusivt for miljøvennlig transport. Eksempelvis kan ny bru 
etableres kun for gang- og sykkel og eventuelt kollektivtrafikk.


I etterfølgende temaer er det sett videre på mulige løsninger for kollektivtrafikken 
og for gående og syklende på området.


4.10 Internt vegnett


4.10.1 Oversikt
Dagens vegnett på området består av atkomstveger med lav hastighet beregnet for 
boligområder. Trafikkmengden generert av ny utbygging tilsier samleveg for 
hovedvegstrukturen (vegalternativ A, B, C og D, vist i figuren nedenfor) og 
atkomstveger som forgrener seg fra hovedstrukturen.


Figur 44: Internt vegnett på planområdet og adkomstveger mot overordnet vegnett







 
47


KRAKSTADMARKA: KONSEKVENSUTREDNING AV VEG OG TRAFIKK


http://projects.cowiportal.com/ps/A032475/Documents/3 Prosjektdokumenter/RAP001 KU veg og trafikk mrhn.docx


Samleveg


Samleveger kan utformes i henhold til Statens vegvesens håndbok 017 
(Vegnormalen) med separat gang- og sykkelveg, eventuelt som en variant med 
fortau. De to løsningene nedenfor gjelder for samleveger med en trafikkmengde på 
ÅDT = 1500 – 4000.


Figur 45: Tverrprofil Sa2 (alt 1), 10,5 m vegbredde inkludert gang- og sykkelveg 
(Håndbok 017)


Figur 46: Tverrprofil Sa2 (alt 2), 11 m vegbredde inkludert fortau (Håndbok 017)


Basert på områdets beliggenhet til sentrum bør veg A, B og C ha en variant med 
separat gang- og sykkelveg. Dette for å styrke sentrumsretningen for miljøvennlig 
transport.


Det er vurdert at veg D kan ha en fortaus-løsning, da det ikke er spesielle målpunkt 
i nærheten i den retningen som kan tenkes betjent med gang/sykkel, med unntak av 
til/fra bussholdeplass. Det bør vurderes om bussholdeplassen på Fv. 241 kan flyttes 
noe mer sørover mot koblingspunktet. 


Bredde på kjørebanen må avklares med tanke på vegens funksjon. I diskusjonen 
under om kollektiv anbefales det at området betjenes av buss. Dette betyr at 
bredden må justeres noe. Dersom vegen skal trafikkeres av busser bør bredden 
være minimum 3,5 meter i hver retning, dvs. en kjørebanebredde på minimum 7,0 
meter. 


Atkomstveg


Atkomstveger til boligområdene kan uformes med følgende dimensjoner: 


Figur 47: Tverrprofil A1, 5 m vegbredde (Håndbok 017)
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Med stadig endring av klimaforhold kan det ved behov for bedre klimatilpassing 
øke skulderbredden til 0,7-1,0 meter for å gi rom for snøopplagringsplass og bedre 
overvannhånderting.


Boligområdene bør grupperes mest mulig og betjenes av felles veg for å begrense 
avkjørslene til samlevegen. Sikt- og stigningsforhold i disse kryssene må utformes 
etter de gjeldende normer. Dette vil skape også et tryggere område for myke 
trafikanter, spesielt for skolebarn. 


Tverrforbindelser


Konsekvenser av tverrforbindelser er at dette vil gi mulighet til gjennomkjøring. 
Det er ikke gjort detaljerte undersøkelser hvorvidt de nye tverrforbindelsene vil 
endre trafikkfordelingen innenfor og utenfor planområdet, men det kan tenke seg at 
det vil være behov for å beskytte området for fremmedtrafikk. Det foreslås å 
etablere trafikksikkerhetstiltak som fartshumper som vil virke fartsreduserende for 
bilister og ha en barriere-effekt for gjennomkjøring. 


4.10.2 Løsning for bru mot Hønefoss sentrum
Brua for vegalternativ B må vurderes med tanke på snarvegsproblematikk, dvs. om 
det kan tenkes at den brukes som gjennomkjøring for andre enn de som skal til/fra 
boligområdet. Sett bort fra de teknisk-økonomiske konsekvensene diskuteres 
følgende alternativer:


A. Kun gang- og sykkel


En bru eksklusivt til gående og syklende kan påvirke reisemiddelvalget i retning 
økt gang- og sykkeltrafikk, og vil redusere faren for at internt vegnett benyttes til 
gjennomkjøring. Løsning vil imidlertid føre til betydelig mer transportarbeid om 
reisende mot sentrum fortsatt velger å benytte bil.


B. Kun for buss og gang/sykkel


En bussbru vil favorisere kollektivtransporten som vil styrke kollektivtrafikkens 
tilgjengelighet i området.


Pga. kort avstand til sentrum er det likevel sannsynlig at det er vanskelig å oppnå 
spesielt høy kollektivandel. I tillegg vil det trolig bli for få bosatte på området til å 
kunne ha en høyfrekvent direkte busslinje mot sentrum.


C. Åpen for alle trafikantgrupper


En bru for alle trafikantgrupper vil kreve en større bredde en de ovennevnte 
bruløsningene, og vil være en stor fordel for biltrafikk i retning sentrum. For 
Krakstadmarka som bydel vil en bru som er åpen for alle trafikanter være en 
avgjørende forsutsetning.
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4.10.3 Kollektivtrafikk


Kollektivknutepunkter


Gjeldene føringer for byutvikling er at den fremtidige veksten skal tas opp av 
kollektivtransporten og gang og sykkel (jfr. Forslag til NTP 2014-2023). 
Tilgjengelighet til parkering og diverse parkeringsløsninger må derfor støtte opp 
virkningen til et bedre kollektivtilbud. Parkering bør derfor bygges opp om 
kollektivtilbudet for å samordne kollektivreisetilbud og pendlerparkering.


For å kunne redusere bilbruken og for at utviklingen skal bygge opp mot 
miljøvennlig transport, bør kollektivinfrastrukturen etableres tidlig i 
utbyggingsfasen. 


Løsninger for kollektivtrafikken på området


For Krakstadmarka er det vurdert buss som det mest realistiske transportmiddelet 
sammenliknet med andre kollektivmidler. Kommuneplanen (2007) har en 
målsetting at «Ringerikes befolkning skal ha god kommunikasjon med veg og 
kollektivtilbud» dette gjøres gjennom å «sikre busstilbud til Oslo og Gardermoen 
og internt i regionen», «øke kollektivtrafikkens konkurranse-muligheter» og 
«legges til rette for en lavere andel biltransport og mulighet for overgang til 
kollektive transportmidler.»


For at bilbruken skal begrenses er det viktig å styrke kollektivtilbudet spesielt i 
retning sentrum og andre målepunkt, i tillegg til koblinger mot kollektivtrafikk i 
retning de viktigste pendlerkommunene, som Oslo, Bærum, Hole og Jevnaker. 
Internt i Krakstadområdet kan det tenkes at det er hensiktsmessig å etablere 
kollektivrute som går gjennom området.


Som nevnt tidligere er det et noe lavt befolkningsgrunnlag på Krakstadmarka til å 
etablere høyfrekvente direkte ruter i retning sentrum. Det kan derfor være aktuelt 
og også dekke omkringliggende boligområder og flere målpunkt på samme 
bussrute, men dette vil igjen gi lengre reisetid.


I rushperioder er det som sagt avviklingsproblemer på Fv. 35 gjennom sentrum. 
Det er ikke er eget bussfelt gjennom sentrum, bussen vil dermed bruke betydelig 
lengre tid enn personbilen. Det vil derfor være vanskelig å overføre reisende fra bil 
til buss om det ikke gjennomføres restriktive tiltak mot biltrafikken, som for 
eksempel redusert parkering.


Det er videre sett på ulike busstraseer gjennom planområdet:
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Rute A: Fv. 163 – Fv. 241. Vesterngata – Lisletta.


Figur 48: Rute A, Fv. 163 – Fv. 241


Løsningen gir en kobling mot overordnet vegnett, men sørger ikke for god tilgang 
til Hønefoss sentrum og andre viktige målpunkt i Hønefoss.


Rute B: Fv. 163 - E16. Vesterngata – Hvervenkastet.


Figur 49: Rute B, Fv. 163 – E16
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En kobling mot E16 vil gi en direkteforbindelse fra europavegen til området. 
Viktig holdepunkt i ruten er Ringerike sykehus og pendlerparkering nært 
sykehuset. Denne lik som rute A gir ikke direkteforbindelse til sentrum. Det kan 
vurderes å la ruten gå i runde gjennom sentrum, på den måten får man dekket flere 
boligområder og flere viktige målpunkt, og kan oppnå et høyere passasjergrunnlag 
som kan gi muligheter for høyere frekvens.


For mange vil løsningen gi en del høyere reisetid enn privatbil, og det vil være 
vanskelig å overfør trafikk fra bil til kollektiv, tilbudet vil først og fremst være 
aktuelt for de som ikke har mulighet til å kjøre bil selv.


Rute C: Hønefoss sentrum - Hvervenkastet.


Denne ruten forutsetter ny bru over Storelva, den vil gi en direkteforbindelse fra 
boligområde til sentrum og til Hvervenkastet og E16. Ruten kan for eksempel gå 
mot Hønefoss togstasjon og bussterminal i nord, og innom Ringerike sykehus og 
pendlerparkeringen der i sør. Kortest reisetid mot sentrum og mot sykehuset 
oppnås om ruta kjøres som pendelrute, men ved å la den gå som ringrute gjennom 
sentrum kan man som i alternativet ovenfor nå flere folk.


Figur 50: Rute C, Hønefoss sentrum – E16


4.10.4 Gang og sykkel


Å bygge ut gang- og sykkelveger er forankret i spesifikke mål i Kommuneplanen 
for Ringerike (2007), blant annet å «styrke folkehelsa ved å tilrettelegge for fysisk 
aktivitet» og deres virkemiddel for å nå dette er blant annet å «bygge ut gang- og 
sykkelveger i lokalsamfunnene»
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I et nytt utviklingsområde er det viktig å sikre gode gang- og sykkelløsninger som 
fremmer bruk. I et område der barrierene som terreng kan motvirke bruken bør 
utbygging av gang og sykkel prioriteres over andre transportmidler.


Utformingsprinsipper


Følgende er vurdering av ulike løsning og prinsipper for gående og syklende jf. 
Vegvesenets vegnormal, håndbok 017 og sykkelhåndboka, håndbok 233:


Hvis ikke lokalt vegnett gir sikker og god framkommelighet for gående og syklende, 
kan det være behov for gang- og sykkelveg. Langsgående gang- og sykkelveg bør 
etableres når ÅDT er over 1 000 og potensialet for gående og syklende overstiger 
50 i døgnet, eller strekningen er skoleveg. (Vegnormalen, Håndbok 017)


Det nye boligområdet kan etableres med lav kjørehastighet og sykling i blandet 
trafikk kan være tilfredsstillende. Men terrengforholdene på området kan skape 
variasjoner i kjørehastighet mellom kjørende og syklende, samt at det er ønskelig å 
oppfordre til økt gang- og sykkeltrafikk. Det er derfor vurdert at det med fordel kan 
etableres separat gang- og sykkelveg. 


Det bør videre undersøkelse om hvordan gang- og sykkelløsning vil kobles til det 
øvrige vegnettet. Er det mangler som vil føre til et brudd i gang- og 
sykkelvegnettet? Evt. Hvilket standard og løsning er valgt i koblingspunktene?
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UTTALELSER FRA NABOER 


Christian P. Mathiesen, 23.08.12 
1. Mathiesen ber om at veiretter og tilganger til egen eiendom (90/1) over gnr/bnr 


92/172, 94/2 og 94/3 opprettholdes, enten slik det er i dag eller i et like godt alternativ. 
2. Mathiesen ber om at båndleggingen av den ene korridoren (den over planområdet) til 


ny E16 Nymoen-Eggemoen ivaretas i planarbeidet slik at den alternative traseen som 
ligge inne i denne korridoren ikke fjernes uten nærmere utredning. Dersom 
utredningsarbeid settes i gang ber Mathiesen om å bli informert.  


 


Tiltakshavers kommentar:  


1. Veiretter vil bli forsøkt ivaretatt i planarbeidet, enten slik det er i dag eller et like godt 
alternativ. 


2. Alternative traseer til E16 blir sikret i planarbeidet. 
 
Rådmannens kommentar: Det vises til tiltakshavers kommentar. Kommunen vil sørge for å 
varsle grunneier dersom det igangsettes et utredningsarbeid for traseene.  


Ola Tronrud AS, 24.08.12 
1. Tronrud mener planprogrammet er for lite omfattende. Det er viktig at dette 


planprogrammet og programmet til Ola Tronrud AS samordnes og koordineres fra 
kommunens side. Det bes om at utredningstemaer som skal utredes for et større 
influensområde, så langt det er praktisk, formuleres likt i begge planprogram.  


2. Ny trasé for E16 berører planområdet ved at det grenser til planområdet i sør-vest, og 
ber derfor om at en formulering angående planens forhold til alternativ trasé for ny 
E16 omtales i planprogrammet. Det bes om at planen ivaretar hensynet til båndlagt 
trase, slik at den mulige traseen ikke fjernes uten nærmere avklaring.  


3. Eventuell begrensning på dagens kryss med bakgrunn i den trafikkøkningen som 
ventes, bør utredes. Eventuelle krav til rekkefølgebestemmelser for utbedring av 
krysset bør ses i sammenheng med Ola Tronrud AS sine planer.  


4. Ift. VA-anlegg bør både kapasitet, men også eventuell tilkobling og traseer utredes. 
5. Tronrud ber om at tiltak i Røysi sine planer som vil kunne påvirke flyplassen og 


utviklingen av denne relatert til formål, utredes. Videre forutsettes det at føringer, 
sikkerhetskrav, m.m. i innsender sin plan for flyplassen innarbeides i Røysi sine 
planer. Virkninger av planen i forhold til de ulike temaene bør beskrives nærmere.  


6. På s. 9 i planprogrammet står det at "Følgende tema utredes i felleskap for et større 
influensområde". Dette skal ikke gjøres i felleskap, men samordnes av Ringerike 
kommune. 


7. Friluftsliv og idrett bør være et eget utredningstema i planen. 
 
Tiltakshavers kommentar:  


1. Kommunen ivaretar samordning og koordinering av planarbeidet. 
2. Spesifisering i planprogram. 
3. Samordnes i det videre planarbeidet på initiativ fra kommunen.  
4. Samme som over. 
5. Ber om å få oversendt restriksjonsplan, sikringssoner som grunnlag for å vite hva som 


skal ivaretas. Innarbeides i planforslaget. 
6. Temaene vil bli vurdert i denne planen også. 
7. Friluftsliv utredes som eget tema iht. planprogram. 
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Rådmannens kommentar:  


1. Planprogrammet er nå gjennomgått og det er gjort noen endringer etter forslaget som 
var på høring. Temaene som skal utredes for et større influensområde er nå formulert 
tilnærma likt i de to planprogrammene.  


2. I planprogrammet står det at ny trase av E16 som kan komme langs planområdet må 


hensyntas i planleggingen.  
3. Aktuelle utredningstema i forhold til samferdsel og infrastruktur er nå formulert på 


samme måte som i programmet for reguleringa for flyplassen. Konsekvenser for kryss 
må utredes i planarbeidet, samt behovet for rekkefølgebestemmelser. De to 
områdereguleringene bør ha likelydende rekkefølgebestemmelser når det gjelder 
kryss/trafikk. Grunneierne bør sammen med kommunen arbeide med utbyggingsavtale 
parallelt med planarbeidet.  


4. Utredning av VA er beskrevet i planprogrammet.  
5. Det vises til kommentar fra tiltakshaver. Forholdet til flyplassen skal utredes, jf. 


planprogrammet. I planprogrammets kap. 4.1 er metode beskrevet. De første 
avsnittene i dette kapittelet er nå justert, og i samsvar med metoden i programmet for 
reguleringa for flyplassen. Konsekvenser for hvert utredningstema skal vurderes opp 
mot 0-alternativet (ingen utbygging).  


6. Planprogrammet er justert, slik at det kun angis hvilke temaer som skal utredes for et 
større influensområde. Det er ikke angitt nærmere hvordan dette skal skje.  


7. Nærmiljø, friluftsliv og idrett er et eget utredningstema i planprogrammet.  


 
Tornberg skog, 06.08.12 
Eierne av Tornberg skog ønsker at den del av gnr/bnr 93/2 som ligger på Eggemoen inntil 
Røysis eiendom også omreguleres fra LNF til næringsområde. Hvis dette ikke etterkommes 
av kommunen, protesterer Tornberg på det sterkeste at Røysi for lov til å regulere sitt område 
til næring. 
 
Tiltakshavers kommentar:  
Denne planen omfatter Røysi sin eiendom. Tornberg eller kommunen kan ta initiativ til 
omregulering av omtalte eiendom hvis det er ønskelig. 
 
Rådmannens kommentar:  


Tornberg skog kan ta initiativ til et planarbeid for sin eiendom, og det er to alternative 
framgangsmåter:  


1. Innspill til revisjon av kommuneplanen. Det vil bli varsla oppstart av 
kommuneplanarbeidet på nyåret.  


2. Søke om å starte opp en reguleringsplan. Oppstart må behandles politisk. Det vil være 
krav om planprogram og konsekvensutredning ettersom planarbeidet vil være i strid 
med gjeldende kommuneplan.  
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UTTALELSER FRA OFFENTLIGE MYNDIGHETER 


Buskerud fylkeskommune, 02.07.12 
Det er registrert et kullfremstillingsanlegg og en fangstlokalitet i planområdet. Det er flere 
kjente automatisk fredede kulturminner i nærområdene. Fylkeskommunen må foreta 
arkeologisk registrering før de kan uttale seg til planen. Økonomisk ramme for det 
arkeologiske arbeidet er beregna til 131 000,-.  
 
Tiltakshavers kommentar:  
Arkeologiske registeringer skal gjøres i forbindelse med videre planarbeid  
 


Rådmannens kommentar:  
Det vises til kommentar fra tiltakshaver. Rådmannen forutsetter at tiltakshaver følger opp 
brevet fra fylkeskommunen, og gir tilbakemelding ang. budsjett og a-kontobeløp.  


Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavdelingen, 27.08.12 
1. Etablering av næringsvirksomhet i det aktuelle området må vurderes og sees i 


sammenheng med utvikling av øvrig næringsvirksomhet på Eggemoen.  
2. Konsekvensutredning må redegjøre for hvordan planforslaget følger opp og ivaretar 


nasjonale føringer. Fylkesmannen viser til Nasjonale forventninger.  
3. Fylkesmannen ber om at planarbeidet tar hensyn til landskap og estetikk ved 


lokalisering og utforming av bygninger og inngrep.  
4. Fylkesmannen forutsetter at naturmangfold av nasjonal eller regional verdi ikke blir 


negativt berørt. Minner om at naturmangfoldloven også omfatter geologiske verdier, 
og at planarbeidet må synliggjøre og ivareta eventuelle kvartærgeologiske verdier. 
Planområdet grenser til et område som er registrert som viktig for rødlistede 
mykorrhizasopp (verdi A, svært viktig). 


5. Dersom utvikling i planområdet vil kunne påvirke bekkedrag i nærliggende 
ravineområder, bør forholdet til vassdrag også belyses. Eventuell forurenset grunn 
som følge av militær virksomhet må også vurderes. 


6. Ivaretakelse av grøntstruktur må stå sentralt. Viktige kvaliteter må ivaretas og 
eventuelle sti- og løypenett må ikke deles opp eller avskjæres. I den forbindelse må 
barn- og unges interesser vektlegges.  


7. Viktig at utredningene knyttet til samferdsel skal omfatte kollektivtransport og 
gang/sykkeltraseer. 


 
Tiltakshavers kommentar:  
Tiltaket vil være iht. annen type næring på Eggemoen. Ingen handel. 
Tema naturmangfold og naturressurser utredes iht. planprogram. Geologi spesifiseres i 
planprogram. 
Planen vil ikke påvirke bekkedrag. Overvann vil tas vare på lokalt. Gode infiltrasjonsforhold. 
Ivaretakelse av grøntstrukturen er viktig tema i planarbeidet og utredes ifm. tema 
naturmangfold, friluftsliv og landskapsvirkning.  
Tema samferdsel utredes iht. planprogram.  
 
Rådmannens kommentar:  


1. Det vises til tiltakshavers kommentar.  
2. Det er spesifisert i planprogrammet at konsekvensutredninga skal synliggjøre tiltakets 


forhold til overordna rammer og føringer. Nasjonale forventninger er lagt inn i 
programmet under statlige føringer.  
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3. Estetikk og byggeskikk er lagt inn under rammer og føringer, og skal vurderes der det 
er aktuelt. Landskapsmessig mangfold og landskapsbilde er også et eget 
utredningstema under naturmangfold.  


4. Det vises til kommentar fra tiltakshaver.  
5. Det vises til kommentar fra tiltakshaver. Forurensning i grunnen vurderes iht. 


planprogrammets kapittel 4.5.  
6. Nærmiljø, friluftsliv og idrett er et eget utredningstema i planprogrammet, og skal 


blant annet vurderes i forhold til barn og unges interesser og folkehelse.  
7. Dette er ivaretatt i planprogrammet.  


Forsvarsbygg, 03.07.12 
Deler av området er båndlagt av Forsvaret og det vil fortsatt være behov for å være det i 
framtiden. Inntil det er klarlagt hvilke områder som fortsatt må være båndlagt, må det ikke 
planlegges med sivilt formål i områdene. Forsvaret imøteser videre dialog med kommunen. 
 
Tiltakshavers kommentar:  
Tas til orientering. En forutsetter at kommunen tar initiativ til videre dialog med Forsvaret 
 
Rådmannens kommentar:  


Rådmannen er kjent med at forsvaret arbeider med en risiko- og sårbarhetsanalyse for 
Eggemoen som vil klargjøre hvilke områder om fortsatt må være båndlagt.  


Statens vegvesen, 06.07.12 
Vegvesenet viser til tidligere uttalelser til andre saker i området datert 06.10.11 og 22.02.12, 
og gjentar følgende merknader:  


1. Influensområde ut over områdereguleringas avgrensning må identifiseres. Sikring av 
gjennomføring av nødvendige tiltak på vegnettet må inngå i samtlige planer.  


2. Det nye krysset med E16 har begrensa trafikkavviklingskapasitet. Kommuneplanens § 
1.0.2 Utbyggingsrekkefølge om at det må bygges nytt kryss der kryssløsning må 
avklares nærmere gjelder fortsatt selv om det er bygd nytt kryss. En tilpassing av 
kryssløsninga vil ha sammenheng med trafikkmengden fra den totale utbygginga på 
Eggemoen. I planarbeidet må trafikkmengdene vurderes ut fra mulig arealbruk med 
den høyeste trafikkgenereringen og tiltak i vegnettet må tilpasses dette. 
Trafikkmengder fra øvrige utbyggingsarealer som skal avklares i tilgrensende planer 
må inngå i denne vurderinga.  


3. Manglende dokumentasjon på behov for avbøtende tiltak på riks- og fylkesvegnett og 
manglende rekkefølgebestemmelser som sikrer tiltak, vil føre til innsigelse til planen.  


4. Det er viktig at framtidig arealbruk på Eggemoen ikke hindrer framtidig E16 mellom 
Nymoen og Eggemoen. Vegvesenet kan først starte planlegging av strekningen når 
denne oppnår prioritet i NTP.  


 
Rådmannens kommentar:  


1. Influensområde vil defineres for hvert deltema i utredningsarbeidet. Det er presisert i 
planprogrammet at rekkefølgebestemmelser skal utredes.  


2. Behovet for nytt kryss skal utredes, og dette er beskrevet i planprogrammet kap. 4.4.  
3. Tas til orientering.  
4. Planprogrammet presiserer at planarbeidet skal ta hensyn til mulig trase for Nymoen-


Eggemoen.  


Jernbaneverket, 09.08.12 
Ingen merknader 
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UTTALELSER FRA ANDRE 


Uttalelse fra Jevnaker kommune, 09.07.12 
Potensielle utfordringer som tiltaket kan bidra til når det gjelder trafikkavvikling på E16, tar 
vi høyde for at løses i det pågående arbeidet med ny trasé for E16. 
 
Tiltakshavers kommentar:  
Alternative traseer til E16 blir i vurdert i planarbeidet. 
 
Rådmannens kommentar:  
Det vises til kommentar fra tiltakshaver. 
 


Uttalelse fra Ringerike o-lag, 24.08.12 
1. Ringerikes natur- og friluftsområder er en viktig ressurs for kommunen, ikke minst i 


folkehelsesammenheng. De flate moene framstår som særlig attraktive områder for 
turer og trening for svært mange. I løpet av de siste åra har det vært fremma en rekke 
reguleringsplaner som innebærer at disse moene i stor grad omdisponeres til andre 
formål. Planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan, der området er avsatt til 
LNF. O-laget ber kommunen nøye vurdere om det samla sett for Ringerike er riktig å 
åpne for at enda flere friluftsområder nedbygges og i strid med den helhetsvurderingen 
som er gjort i kommuneplanen. 


2. Det pekes på at flere tema, som idrett og friluftsliv, må utredes helhetlig og for et 
større influensområde. En slik helhetlig vurdering av Eggemoen må være en 
forutsetning der en har som mål å sikre delområder og gjennomgående korridorer for 
idrett og friluftsliv. Det bør være aktuelt med elektroniske tellinger på Eggemoen for å 
dokumentere bruken som en del av beslutningsgrunnlaget. 


 
Tiltakshavers kommentar:  
Friluftsliv og idrett anses som et viktig tema og vil utredes iht. planprogram. En vil i 
planarbeidet søke å ivareta friluftslivsinteresser. Aktuelle tema som influerer utover dette 
planområdet vil bli vurdert i planen. 
 
Rådmannens kommentar:  


1. Det er utarbeida en folkehelsemelding for Ringerike kommune som var på høring i 
høst. En av de tre visjonene i denne meldinga er Ringerike-Folkehelsekommunen, og 
det er et hovedmål å utvikle et samfunn tilrettelagt for folkehelse. På målarkene i 
meldinga er det oppgitt noen eksempler på hvordan vi skal nå dette målet, og her står 
det blant annet: Se samlet på alle planer som vil ha konsekvenser for verdien som 


friluftsområde (…).  
2. Det vises til kommentar fra tiltakshaver. Idrett og friluftsliv er et av temaene som vil 


bli vurdert for et større område enn selve planområdet.  


Uttalelse fra Ringerike idrettsråd, 27.08.12 
Idrettsrådet stiller seg 100 % bak merknaden fra O-laget. Eggemoen er en av de mest brukte 
områdene til rekreasjon og mosjon for ikke organisert idrett. Planen strider mot gjeldende 
kommuneplan. 
 
Tiltakshavers kommentar: Se kommentarene til uttalelse fra Ringerike O-lag ovenfor.  
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Forhåndshøring 19.09.2012 - Uttalelser fra offentlige myndigheter 


Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, 23.10.2012: 
1. Økonomi vil være viktig å ta hensyn til fordi dette legge premisser for oppføringen av 


infrastruktur. Kostnadsnivået vil være viktige for framtidige boligkjøpere. Etter som 
området er sentrumsnært bør det legges opp til en relativt høy utnyttelse. 
 


2. Trafikkanalysene vil kunne gi svar på hvordan trafikkforholdene kan løses på kort sikt. 
På lengere sikt vil arbeidet med konseptvalgutredninga for Ringerikspakka gi en del 
klaringer når det gjelder framtidig overordna veinett. Slik veisystemet er lagt opp kan 
området kollektivbetjenes. Utbyggingen vil bidra til økt trafikk, men ved bygging av 
ny bru kan andelen fotgjengere og syklister økes. 
 


 
3. Det vil være viktig å få til en sammenhengende grønnstruktur og et nettverk av stier. 


Der det er mulig bør det åpnes opp mot elva.  
 
 


4. På grunn av grunnforholdene må man ha spesielt fokus på overvann. Et tiltak vil være 
å lede bort vannet til bekker med tilhørende fordrøyningsmagasin. Dersom kommunen 
har lokale retningslinjer for håndtering av overvann, bør disse benyttes.  
 
 


5. Det bør utarbeides planbestemmelser om overvannshåndtering, detaljerte 
grunnundersøkelser der nødvendig, krav til fundamentering, retningslinjer om 
planering og rekkefølgebestemmelser knyttet til opparbeidelse av veisystemer og 
uteområder 
 


 
Rådmannens kommentar:  
Planforslaget ivaretar i hovedtrekk disse forholdene. 


 
1. Det anses at økonomi vil med stor sannsynlighet være utslagsgivende for planens 


realiserbarhet. Dette gjelder spesielt finansiering av infrastruktur og opparbeidelse av 
tomter som krever at det tas særlig hensyn til grunnforhold. 
 


2. Det foreligger nå en egen konsekvensutredning av vei og trafikk.  
 


3. Grønnstruktur ivaretas godt i planforslaget.  
 


4./5. Overvann skal håndteres lokalt eventuelt med fordrøyningsbasseng til nærmeste 
vassdrag. Øvrige momenter tas inn i bestemmelsene.  Det må dokumenteres, for eksempel 
gjennom grunnundersøkelser, dersom lokal overvannshåndtering helt, eller delvis ikke er 
gjennomførbart. 
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Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavdelingen, 12.10.2012: 
1. Planbeskrivelsen og NGI-rapport gir en god beskrivelse av samfunnssikkerhet. Det vil 


være viktig å følge opp skredfare i reguleringsplanarbeidet.  
2. Viser til tidligere drøfting av jordbruksarealer (JAV) der det ble frigitt 


jordbruksarealer. Det presiseres at det ikke er ønskelig med en ytterligere utbygging av 
dyrka mark på høydedraget videre østover. Det frarådes en utbygging av 
Krakstadmarka dersom kryssing av Storelva ikke lar seg realisere på en 
tilfredsstillende måte.  
 


3. Det forventes at nasjonale føringer og forventinger til kommunal planlegging ligger til 
grunn for planarbeidet.  


4. Det vises til behovet for samordnet areal- og transportplanlegging der det spesielt må 
ses på løsninger som reduserer transportbehovet, vektlegger kollektivtransport og 
tilrettelegger for gående og syklende. Fylkesmannen ber om at kommunen legger stor 
vekt på en høy utnyttelsesgrad i byggeområder nærmest sentrum. Hensynet til 
grunnforhold og grønnstruktur må imidlertid ivaretas. Konsentrert bebyggelse øker 
også mulighetene for miljøvennlige energiløsninger.  


5. Miljøverdiene knyttet til Storelva må ivaretas. Elva har spesiell verdi for storørreten 
fra Tyrifjorden. Bru og eventuelle brygger må konsekvensutredes. Forslag til plan ser 
ut til å sikre grønnstruktur langs elva og bekker i området.  


6. I forhold til landskap og friluftsliv avventes uttalelse til en fullstendig 
konsekvensutredning foreligger. Ut i fra hensynet til terreng, rasfare og naturmangfold 
sluttes det opp om vurderingene av gangvei langs Storelva ikke følges opp.  


7. Gjør oppmerksom på oppdaterte retningslinjer for behandling av støy i planleggingen 
(T-144/12). Utredningen må belyse fremtidige støyforhold både for støyømfintlige 
arealbruksformål i planområdet og for eksisterende bebyggelse ut i fra støybelastning. 


8. Barn og unges interesser må ivaretas. Arealer for lek som skal betjene større områder 
bør avsettes på plankartet. Videre må det innarbeides bestemmelser om lokalisering av 
ulike typer lekearealer og maksimal gangavstand til lekearealer. Trafikksikre 
skoleveier og eventuelle behov for ny barnehage må også belyses og ivaretas.    


 
 
Rådmannens kommentar:  


1. På kommunedelplannivå anses planforslaget å være tilstrekkelig utredet med tanke på 
skred. Det vil i det videre arbeide med reguleringsplan og på byggesaksnivå gjøres 
vurderinger og eventuelle utredninger om grunnforhold, jfr. planbestemmelser. 


2. Det anses at omdisponeringen er forsvarlig ut i fra hensynet om at arealenes 
beliggenhet rettferdiggjør en høy utnyttelse og ligger slik at de ikke deler opp 
kulturlandskapet eller forringer driftsmulighetene eller verdien av gjenværende arealer 
i særlig grad. Det er uklart om de foreslåtte jordbruksarealene er en del av høydedraget 
østover. 


3. Aktuelle tema som er utredet anses for å ivareta nasjonale krav og føringer til planen. 
4. Planforslaget legger til grunn en høy utnyttelsesgrad som også ivaretar tema knyttet til 


samfunnssikkerhet.  
5. Planen legger til grunn at man skal ha kontroll på bekker og tilsig til Storelva, samt 


ivareta strandsonen langs elva.  
6. Planen søker å ivareta landskapshensyn samtidig som den legger til rette for en høy 


utnyttelse. Vegetasjonsbeltene mellom boligområder og fasader må ta hensyn til 
landskapsvirkninger.  
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7. Det er foretatt en egen støyvurdering for Krakstadmarka. Denne viser at det vil bli 
behov for flere støytiltak som en konsekvens av trafikkøkninger som planen skaper.  


8. Det er avsatt områder til lekearealer i henhold til kommuneplanens bestemmelser § 
1.0.7 og nasjonale føringer. Arealplaner skal gjøre ytterligere vurderinger om lekeareal 
sett i sammenheng med utforming av boligområdene og avstand til nærmeste 
lekeplass.  


 


Uttalelse fra Statens vegvesen 11.10.2012 
1. Statens vegvesen er positive til en etablering av en ny sentrumsnær bydel i Hønefoss, 


men ser at planen kan utløse flere vanskelige avveininger blant annet i forhold til 
vegnettet i Hønefoss. Planforslaget er tydelig på to ting; valg av strategi for 
boligutbyggingen og tilkomsten til bydelen.  


2. Utbyggingsstrategien som kommunen velger må støtte opp under RPR for samordnet 
areal – og transportplanlegging. 


3. Generelt vil det kreves nødvendige tiltak på offentlig vei som følge av utbygging.  
4. For at transportsystemet skal være universelt utformet, må hele reisekjeden være 


tilgjengelig, uten vesentlige mangler.  
5. Det må synliggjøres hvilke konsekvenser de overordnede strategiene og hovedvalg vil 


gi for de utviklingsmål og prinsipper som kommunen har satt. Uansett strategi vil en 
ny bydel generere mer trafikk som vil berøre det etablerte veinettet.  
Nødvendige tiltak på eksisterende vegnett innenfor bydelens influensområde samt 
behovet for nye vegløsninger inn til området, må identifiseres slik at det totale 
vegsystemet blir tilpasset ønsket arealutvikling.  


6. Vi støtter opp om prinsippet om flere adkomster fra byen til utbyggingsområdene i 
Krakstadmarka. Dette forutsatt at de interne vegene i Krakstadmarka bygges ut slik at 
interntrafikk ikke må benytte riks – eller fylkesvegnettet.   


 
Rådmannens kommentar:  


1. Det er utarbeidet en egen konsekvensutredning for vei og trafikk som viser 
konsekvenser av tiltaket. Veiløsningene gir utfordringer både for det overordnede 
veinettet og for den enkelte veitrase. Tiltak som breddeutvidelse og utbedring av kryss 
er kortsiktige tiltak. Langsiktige tiltak vil være en overordnet transportløsning i 
forbundindelse med KVU og Ringerikspakka.  


2. Planen støtter i hovedsak opp under RPR, og vil i det videre arbeidet med 
reguleringsplaner ta hensyn til dette.  


3. Planen utløser behov for tiltak knyttet til støy, utbedringer av veier der konsekvensene 
tilsier dette og trafikksikre løsninger. 


4. Utforming av hovedveisystem og utearealer må følge en til hver tide gjeldene lover og 
forskrifter om universell utforming.  


5. Konsekvensutredningen viser at det må påregnes tiltak på veier og kryss til og fra 
planområdene. Det er nødvendig å løfte problemstillingen på et mer overordnet nivå 
for å løse trafikkutfordringene i Hønefoss på en mer helhetlig måte.  


6. Planen foreslår en internvei som forbinder områdene slik at det ikke skulle bli 
nødvendig å benytte riks og fylkesveinettet.  
 


Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat, 18.10.2012: 
1. Planen ivaretar innspillene som NVE har bidratt med i tidligere planfase på en god 


måte. Planen viser at det er mulig å bygge ut Krakstadmarka selve om området er 
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svært ravinert og vanskelig tilgjengelig. Undersøkelsene viser også at det ikke er 
registrert/funnet kvikkleire i området.  


2. Det vil være viktig å ha kontroll på overflatevann for å hindre overflateskred og 
utglidninger i det ravinerte terrenget. På reguleringsplannivå er det viktig at det gjøres 
vurderinger av lokalstabiliteten i forhold til de enkelte byggeområdene. Kjente 
bekkedrag bør reguleres inn i kommunedelplanen.  


3. Kjente faresoner for flom og kvikkleire skal merkes av som hensynssone og tilknyttes 
bestemmelser som ivaretar sikkerheten gitt i teknisk forskrift (TEK10). 


4. Tiltak i vassdraget, som motfylling, pilarer, brukar med mer må beskrives og 
virkningene av dette må vurderes på reguleringsplannivå. Det vurderes videre om 
tiltaket faller inn under vannressursloven ved videre detaljering av planen.  


 
Rådmannens kommentar:  


1. Tas til orientering. 
2. Overvann skal håndteres lokalt eventuelt med fordrøyningsbasseng til nærmeste 


vassdrag. Kjente bekkedrag reguleres inn i plankartet.  
3. Tas inn i plankart og bestemmelser. 
4. Det må gjøres en egen konsekvensutredning for bruføring over Storelva på 


reguleringsplannivå. 
 
 


Uttalelser fra Ringerike kommune, barnerepresentanten, 02.10.2012: 
1. Kommunen har utfordringer med barnehagedekningen. Det bør avsettes et egnet areal 


lengst sør i planområdet som muliggjør etablering av en barnehage. Eventuelle 
idrettsanlegg bør avsettes på områder som har tilstrekkelig terrengutforming, f.eks. på 
området som er avsatt til framtidig privat/offentlig tjenesteyting.  


2. Selv om en etablering av skole på et fremtidig privat/offentlig område ligger i 
nærheten av idrettsanlegg i Schjongslunden, vil det allikevel stilles krav om et 
brukervennlig idrettsanlegg på det avsatte arealet. Dette i henhold til krav om 
brukervennlig nærhet.  


3. Det vises til nærskoleprinsippet og opplæringslovens § 8-2 som stiller krav til. Lite av 
Kirkeskolens opptaksområde blir fanget opp i forslag til plan.  


4. Barnerepresentanten påpeker viktighetene av at det avsettes tilstrekkelige og gode 
arealer til lekeplasser. Disse bør spres i boligområdene.   


 
Rådmannens kommentar:  


1. Idrettsanlegg tilknyttet til en eventuell skole må være lokalisert på nevnte område. Det 
er satt av et egnet areal lengst sør i planområdet som muliggjør etablering av en 
barnehage.   


2. Tas til orientering 
3. Tas til orientering 
4. Planen følger i hovedtrekk nasjonale føringer for opparbeidelse av leke – og 


oppholdsareal for barn slik kart og bestemmelser legger opp til. I forbindelse med 
reguleringsplanen må det gjøres nærmere vurderinger av plassering.  


Uttalelse fra Ringerike kommune landbrukskontoret i Ringerike og Hole.  
1. Landbruket utgjør en viktig del av verdiskapningen i Ringerike og er viktig å ivareta 


for å sikre nærings og matsikkerhet. Ringerike kommune er en av landets største 
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kommuner innen jord- og skogbruk. Førstehåndsverdien fra jordbruket er anslått å 
utgjøre drøye 170 millioner årlig (2010). 


2. Sett i forhold til verdien av arealet svarer ikke regnskapet på 50.000,- ekstra pr tomt i 
forhold til å ta inn det øvrige jordbruksarealet slik det foreslås. Dette regnestykket må 
ses i sammenheng med øvrige samfunnshensyn.  


3. I de steder hvor det i forslag til plan er avsatt byggeområder som grenser til dyrka 
mark/LNF, eller som ligger i umiddelbar nærhet til slike områder, bes det om at det 
avsettes en buffersone mot disse arealene, trolig bør det vurderes opp mot 30 meter 
buffersone. Landbrukskontoret for Ringerike og Hole opplever en økende trend med at 
det i tilknytning til boligområder ofte kan være klager knyttet til landbruksrelatert 
virksomhet.  


4. Da avgrensningen av området ble foretatt var det liten kunnskap omkring hvordan 
arealene i Krakstadmarka kunne utnyttes. Vi kan langt på veg forstå at det gjøres noen 
justeringer ift. det som er avgrensning i kommuneplanen for Ringerike. Dog synes vi 
at forslagsstiller i dette tilfellet har tatt med betydelig mye jordbruksareal, og at det 
ikke er hensiktsmessig og strider mot lokale samt nasjonale interesser. 
 


5. AB_F_8 medfører at et jorde på ca. 34 dekar i sin helhet vil bli omdisponert til 
boligformål. Et jorde av denne størrelsen er i aller høyeste grad drivverdig og bør 
bestå i fremtiden. På den aktuelle eiendommen vil en omdisponering av 34 dekar føre 
til en halvering av jordbruksarealene på eiendommen. Foreslåtte omdisponering strider 
i høyeste grad med jordvernhensynet og anbefales ikke.  
 


6. I AB_F_7 er det foreslått å ta med et mindre jorde. Her er det en boligklynge i dag, 
som omslutter jordet. Dette synes kurant. Trolig vil det også kunne aksepteres at det 
tas med jordet beliggende øst for dette som utgjør ca. 4 dekar. Vi er kjent med at det 
per i dag er mange som går tur her, og dette vil trolig øke med et boligområde av dette 
omfanget. Her bør man kanskje også lagt opp til tursti/utfartsvei for å komme opp til 
Sætrang? 
 


 
Rådmannens kommentar:  
 


1. Rådmannen merker seg at landbruksinteressene er sterke i disse områdene, og deler 
bekymringen for nedbygging av verdifullt jordbruksareal og matsikkerhet. Det er 
samtidig behov for å se langsiktig og helhetlig på problemstillingen. En utbygging av 
Krakstadmarka som et sentralt byområde, vil kunne redusere presset på andre 
verdifulle landbruksområder i kommunen.  
 


2. Kostnadsinntektene per tomt viser som påpekt ikke å gi noen betydelig økonomiske 
løft per tomt.  Men i det videre arbeidet kan man heller ikke utelukke at arealet som 
tas inn vil kunne være avgjørende for planens realiserbarhet og finansiering av 
infrastruktur. 
 


3. Før 2.gangs behandling må det vurderes om det skal legges inn en buffersone mot 
dyrka mark og landbruksområder.  Dette må da evt. tas inn i reguleringsplanene.  
 


4. Det har i det videre arbeidet med planbeskrivelsen dukket opp et behov for å ta inn 
andre høyt klassifiserte jorder nord i planområdet, arealene utgjør henholdsvis 36da, 
4da, 6,5da. Årsaken er å kunne sikre helhet i planen, både økonomisk og i forhold til 
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en sentrumsnær fortetting. Interesseavveininger i forhold til jordvern tas inn som et 
eget vedtakspunkt i saken. 
 


5. Rådmannen merker seg verdien av jordet. Det vises til vedtakspunkt om jordvern for 
videre behandling. 
 


6. Området er tatt med i planen. Innspill om tursti tas med i den videre planbehandlingen.    
 
 


Uttalelser fra Ringerike kommune, Miljørettet helsevern, 16.10.2012 
1. Prinsippene for universell utforming må legges til grunn for det videre 


detaljplanarbeidet. Viser til 7 prinsipper for UU og 5 hovedgrupper av 
funksjonshemninger (Jf. tilgjengelighet og diskrimineringsloven). 


2. Det vises til forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler. Disse må imøtekommes ved valg av beliggenhet for nye 
virksomheter.  


3. Det er positivt at forslagsstiller har planer for bortledning av overflatevann, og vurdere 
overflatevann som en ressurs i bomiljøet og i en evt. ny skole/barnehager. 


4. Det er viktig med variert boligbebyggelse som er i tråd med 
befolkningssammensetning og boligbehov.  


5. Det bør stilles krav til klimahensyn og lokal luftforurensning som f.eks. forurensende 
skorsteiner. 
 


 
Rådmannens kommentar:  


1. Bygg og uteområder skal formes på en slik måte at flest mulig kan leve, bo og bruke 
området uten spesiell tilrettelegging eller hjelp. Ved utarbeidelse av reguleringsplaner 
skal det så langt det terrengmessig er praktisk mulig, tas hensyn til tilgjengelighet for 
alle i tråd med prinsippene om universell utforming. Utbyggere må dokumentere 
dersom det ikke er praktisk/økonomisk mulig å ha mer enn 50 % leiligheter som er 
tilrettelagt for universell utforming innen hvert delfelt. 


2. Lokaliseringen av nye virksomheter må ta hensyn til trafikk og gjennomføre aktuelle 
trafikktiltak, tilgjengeligheten må sikres i henhold til prinsipper om universell 
utforming. I tillegg tar lokaliseringen hensyn til klima, topografi, forurensning, 
luftforurensning, og støy.  


3. Planen legger til rette for at mest mulig av bekkedragene og overflatevann kan utgjøre 
en ressurs for området. 


4. Det legges opp til tett lavhusbebyggelse, med leiligheter, rekkehus og kjedede 
eneboliger i varierende størrelse.    


5. Planen har til hensikt å kunne redusere bilbruk og legge til rette for alternativ 
oppvarming. Lekearealer mot vei må skjermes. 


Uttalelse fra Ringeriks-Kraft AS, 15.09.2003: 
1. Det vises til en hver tids gjeldende tilknytnings-/leveringsvilkår i forbindelse med nye 


anlegg og endringer/flyttinger av våre anlegg som følge av utbyggingen av 
planområdet. Det samme gjelder også eventuelle midlertidige anlegg under arbeidene. 


2. Det eksisterer i dag tre høyspentnett i tilknytning til/i området rundt Krakstadmarka: 
Det ene er 22 kV kabelnett fra Hønefoss sentrum (Hønefoss kraftstasjon), den andre er 
22 kV luftledningsnett fra Jevnaker transformatorstasjon via Haugsbygd. Begge disse 
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har pr. i dag tilgjengelig kapasitet til å forsyne Krakstadmarka. Tilgjengelig kapasitet 
vil reduseres ved kommende nytilknytninger i nettet og eventuelt økt uttak hos 
eksisterende kunder. I tillegg vil omlegging av nettet (kobling av ulike brytere i 
høyspentnettet) også påvirke tilgjengelig kapasitet. 


3. Det tredje er 11 kV kabelnett fra Eikli transformatorstasjon. Eksisterende kabelnett har 
pr. i dag en tilgjengelig reserve på ca. 2-3 MW. Tilgjengelig kapasitet vil også her 
reduseres ved kommende nytilknytninger i nettet og eventuelt økt uttak hos 
eksisterende kunder. I tillegg til at omlegging av nettet (kobling av ulike brytere i 
høyspentnettet) også påvirker tilgjengelig kapasitet. Ringeriks-Kraft ser ikke for seg at 
hele Krakstadmarka forsynes via 11 kV kabelnettet og mener at kun den søndre delen 
kan forsynes fra dette nettet.  


 
 
Rådmannens kommentar:  


1. Det må lages et effektbudsjett for strøm ut i fra gitte normtall for beregning av 
strømforsyning. Oppgradering av overordnet nett vil være Ringerikskraft ansvar, mens 
for planområdet samt oppgradering av nett for tilknytning til planområdet vil måtte 
påkostes av tiltakshavere. I byggeområder for nye boliger kan utbygging ikke finne 
sted før strømframføring er sikret i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, 
forskrifter og retningslinjer.  


2. og 3. 
Det kan være aktuelt å forsyne området med elektrisitet fra alle tre alternativene. Det 
forventes at det anlegges kabler og at transformatorer kan anlegges der det vil være 
behov for dem. 


 
Uttalelse fra Hønefoss fjernvarme 16.10.2012: 


1. Tetthet på bebyggelse: Fjernvarme er ikke aktuelt dersom det bygges områder med 
mye eneboliger. Det er nødvendig å vite noe om tetthetsgraden på bebyggelsen for å 
kunne gjøre beregninger om lønnsomhetene til fjernvarme. Her er det viktig at den 
tetteste bebyggelse etableres nærmest mulig eksisterende infrastruktur. Dvs. området 
lengst mot sør. 


 
2. TEK10 og passiv hus. Også lavenergihus gir nye utfordringer. Blant annet er det et 


faktum at varmebehovet i bygg reduseres som følge av nye effektiviseringskrav. Her 
er det en potensiell konflikt mellom tilknytningsplikt og lavere varmebehov. Begge 
punktene gir utfordringer knyttet til fremtidige inntekter i forhold til investeringen. 


3. Det er tilknytningsplikt for «flere bygninger med en samlet utbygging på over 1000 
m2 bruksareal (BRA). Dette tolkes slik at Hønefoss fjernvarme etablerer en 
fjernvarmeleveranse til et avtalt punkt på feltet og utbygger selv bekoster tilknytning 
fra denne leveransen.  


4. Det må vurderes 100 % anleggsbidrag på linje med EL og VA pga. potensielt lave 
leveranser. I tillegg ønsker Hønefoss fjernvarme ut i fra erfaringer fra Almemoen å 
sette krav til at boliger som tilknyttes må benytte både tappevann og varme.  


5. Mest aktuelle tilknytningspunkt ut fra nåværende tidspunkt er fra nedre 
Arnegårdsveien. Aktuell trase må koordineres med eventuell annen infrastruktur som 
ligger i samme gate/vei. Det kan også føres rør fra HiBu og Schjongslunden via 
Ringeriksgata, sistnevnte vil være i forbindelse med bruføring.  


6. Det er ikke aktuelt å strekke rør gjennom hele planområdet retning nord-syd.  
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Rådmannens kommentar:  
1. Planen er innenfor konsesjonsområde i kommuneplanen. Planen vil ha en relativt høy 


utnyttelse med tett lavhusbebyggelse og mulighet for mindre blokkbebyggelse. Dette 
bidrar til at deler av planområder anses som aktuell for fjernvarme.   


2. Dersom nye energikrav gjør fjernvarme overflødig, må det vurderes om fjernvarme er 
uaktuelt.  


3. Ved en eventuell etablering av ny skole eller andre større bygg må gjøre konkrete 
vurderinger av energiløsninger.  


4. Dette kan få konsekvenser for realiserbarheten av fjernvarme som energiløsning. 
Økonomi og tilrettelegging må vurderes på regulerings og byggesaksnivå.  


5. Fjernvarmerør må vurderes i sammenheng med prosjektering av annen infrastruktur. 
Påkobling mot den sørlige delen er mest aktuell med tanke på bygningstetthet. 
Tilkobling fra Ringeriksgata via bru synes også aktuell dersom ny skole vedtas 
lokalisert på offentlig areal i den nordlige delen.    


 








OPPSUMMERING AV INNSPILL OG KOMMENTARER TIL 
“OMRÅDEREGULERING  0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE”. 
 
VED FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM 
 
Vedlegg til: 
Arkivsaksnr.: 11/373  Arkiv: REG 366  
 
Med brev av 24.01.2012  varslet Ringerike kommune ”Områderegulering 0605_366 
Kunnskapspark Ringerike” oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. 
 
Høringsfristen ble satt til 12. mars 2012.  
 
Innkomne merknader 
Ved fristens utløp er det mottatt 5 uttalelser. Ytterligere 2 innspill ble mottatt en stund etter 
fristen. 
I det følgende er alle mottatte uttalelser og innspill oppsummert og kommentert av 
rådmannen: 
 
 
 
A. Statlige instanser  
 
1. Fylkesmannen i Buskerud 
Fylkesmannen i Buskerud har i brev av 12.03.2012 gitt en grundig uttalelse til planforslaget.  
Fylkesmannen anser at planforslaget tar opp en rekke viktige miljøforhold som aktuelle 
utredningstemaer og merker seg at det skal gjennomføres en mulighetsstudie som viser 
alternative utbyggingsstrategier. Fylkesmannen ber om at det blir tatt inn i planprogrammet at 
konsekvensutredningen skal redegjøre for relevante nasjonale miljømål og retningslinjer, og 
hvordan det er tatt hensyn til disse i planforslaget. Aktuelle nasjonale føringer er bl.a.:  


• Konsekvenser for veitrafikkstøy, dette skal vurderes og kvantifiseres. Støyforhold må 
sikres i tråd med anbefalte grenseverdier i Miljøverndepartementets retningslinjer. 
Eventuelle behov for avbøtende støytiltak må innarbeides i planforslaget.  


• Barn og unges interesser må ivaretas og tilstrekkelig arealer for lek må sikres gjennom 
planprosessen. 


• Trafikksikre forbindelser for gående og syklende må vektlegges sammen med god 
tilgjengelighet for kollektive transportmidler. 


• Området ligger innenfor konsesjonsgrensen for fjernvarme og gjennom planen kan det 
iverksettes tilknytningsplikt. Av klimahensyn bes det om at reguleringsplanen sørger 
for å etablere tilknytningsplikt i områder hvor det ellers er lagt til rette for fjernvarme. 


• Bruk av vannbåren varme bør utredes varmet opp med klimanøytral bioenergi.  
• Hensyn til landskapsvirkninger og konsekvenser for landskap og bybildet skal utredes. 
• Det bes om at det blir lagt vekt på å sikre en funksjonell og sammenhengende 


grøntstruktur. 
• Områder av spesiell verdi for naturmangfoldet må bli tilstrekkelig ivaretatt. 
• Konsekvenser av eventuelle inngrep i og langs vassdraget må belyses spesielt. 
• Allmenne interesser skal ivaretas. 
• Bruk av tre som et klimanøytralt bygningsmateriale bør utredes. 


 







Rådmannens kommentar: 
Planprogrammet er gjennomgått med hensikt å innarbeide de forhold som fylkesmannen har 
påpekt. Planprogrammet har dermed fått noen tilføyelser som tilfredsstiller de nasjonale 
føringene som fylkesmannen har påpekt i sin uttalelse. 
 
 
2. Statsbygg 
I mottatt brev fra Statsbygg datert 09.03.2012 opplyses det at Statsbygg skal sammen med 
HiBu og SiBu gjennomgå eksisterende bygningsmasse og se på muligheter for oppgradering 
og eventuelle utvidelser. SiBu har også igangsatt et arbeid med å utrede ulike 
tomtealternativer for nye studentboliger på eler nær opp til campus. Utredningene vil danne 
grunnlag for innspill i planprosessen. Statsbygg ønsker en fortsatt god og konstruktiv dialog 
med kommunen og mener at forslag til planprogram gir en god og dekkende beskrivelse av de 
utfordringene som er knytta til planprosessen.   
 
Rådmannens kommentar: 
Beregning av nytt arealbehov til de ulike bygg og funksjoner som må inn i planen vil være 
avgjørende for å kunne regulere til riktige arealformål. Kommunen ser fram til å bruke de 
utredningene som er igangsatt som konstruktive innspill i det videre reguleringsarbeidet. 
 
 
3. Statens vegvesen 
I brev datert 13.03.2012 opplyser Statens vegvesen at det er viktig at nye byggeområder er 
vurdert i en større sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. 
Grunnlag bør være godkjent kommune(del)plan. 
I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- eller 
fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt 
gjennomført før området kan tas i bruk.  
Det er spesielt viktig å se på kryssløsning inn til området ved dagens HiBu, området er i dag 
uoversiktlig og en regulering forventetes å vise gode løsninger for adkomstforholdene. 
Dersom forholdene til fylkesvegen ikke er tilstrekkelig ivaretatt vil dette kunne medføre 
innsigelse til område planen. Vegvesenet er åpen for dialog rundt valg av løsninger i 
planarbeidet. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i at trafikksituasjonen inn til HiBu er dårlig i dag og at en regulering vil 
måtte vise gode løsninger for alle trafikanter og merker seg varselet om innsigelse dersom 
ikke forholdene til fylkesvegen blir tilstrekkelig ivaretatt i reguleringen. 
 
 
4. Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen 
I brev datert 19.03.2012 vises det til at planprogrammet har relativt mange utredningstemaer 
og anbefaler å begrense dette til det stengt tatt nødvendige. Fagområdet kulturminner og 
kulturmiljø sorterer under utviklingsavdelingen og her har fylkeskommunen kommet fram til 
at det ikke er nødvendig å utrede dette temaet nærmere ei heller er det behov for arkeologiske 
undersøkelser.  
Det foreslås en kartlegging av høyskolens betydning for Ringerikessamfunnet og 
næringslivet. 
Kryssløsning og bedre gang- sykkelveg er også noe som fylkeskommunen er opptatt av. 
 







Rådmannens kommentar: 
Rådmannen merker seg at det ikke kreves arkeologiske undersøkelser og at temaet 
kulturminner ikke er nødvendig å utrede nærmere. 
Rådmannen takker for innspillet om å legge vekt på den samfunnsmessige betydningen av 
høyskolen. Dette er tatt inn som et eget utredningstema i planprogrammet. 
For øvrig merker rådmannen seg at trafikkavviklingen er et reguleringstema som 
fylkeskommunen også trekker fram som viktig element ved planen. 
 
 
 
B. Instutisjoner på kommunalt nivå 
 
5. Ringeriks-Kraft  
I e-post sendt 19.03. 2012 opplyser Ringeriks-Kraft Nett at de har flere ledningsnett (både 
høyspent og lavspent) og nettstasjoner innenfor planområdet. Egen kartskisse viser 
lokaliseringene. Ringeriks-Kraft vil bli informert i den videre planprosessen slik at eventuelle 
endringer/flyttinger av eksisterende og nye anlegg kan planlegegs. 
 
Rådmannens kommentar: 
Dette er opplysninger som registreres og som må ivaretas i den videre reguleringsprosessen. 
 
 
 
C. Parter 
 
6. Ringerike Utvikling. 
I e-post fra Ringerike utvikling datert 13. 08.12 er det oversendt et revidert innspill fra 
kunnskapsparken til områdeplanen.  
Innspillet er utarbeidet av LPO arkitekter som prinsipper for fremtidig utvikling for Campus 
Ringerike «Masterplan», og datert 04.07.12. 
I dette dokumentet vises det ved kartutsnitt dagens situasjon, mulige utbyggingsområder i 
dagens situasjon og det er vurdert adkomstmuligheter i fremtidig situasjon sammen med 
utviklingsmulighetene som da fremkommer.  
Adkomst mot HiBu er skissert i tre alternativer. Mulige utbyggingsfelter er vist i to trinn og 
det er vist mulig innpassing av studentboliger i første trinn med to alternativ plasseringer. Det 
er også foreslått å legge inn ny rundkjøring i Osloveien som premiss for områdeplanen. 
Det foreslås, med bakgrunn i Masterplanen å utvide områdeplanens avgrensning noe i øst og 
syd.  
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet vil i sin helhet ligge ved som trykt vedlegg til saken. 
Prinsippene for fremtidig utvikling tas med inn til vurdering i arbeidet med områderegulering 
for «Kunnskapspark Ringerike». 
Utvidelsen av områdeavgrensningen i øst mot Krakstadmarka tas inn som en justering av 
plangrensa. Dette skal gjøres slik at områdeplanens avgrensning vil samsvare med grensen for 
kommunedelplan for Krakstadmarka.  
En mindre justering i syd er også inntatt i områdeavgrensningen. 
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FORORD 
 
Forslag til planprogram er utarbeida av Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS, og bearbeida av 


Ringerike kommune v/Areal- og byplankontoret. Forslaget var på høring og offentlig ettersyn 
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1. PLANPROSESSEN 
 
1.1 Framdriftsplan 
 
Hva Når Ansvar 


Oppstartsmøte Januar 2012 RK 


Møte med aktuelle 
interesseparter, spesielt i 
forhold til idrett og 
friluftsliv.  


Januar 2012 RK 


Politisk oppstart av 
planarbeidet, samt vedtak om 
å sende forslag til 
planprogram på høring og 
offentlig ettersyn.  


Juni 2012 HMA 
Formannskapet 


Høring og offentlig ettersyn 
av forslag til planprogram  


30.06.12-28.08.12 RK 


Møte med grunneiere på 
Eggemoen 


Oktober 2012 RK 


Fastsettelse av planprogram Desember 2012 HMA 
Formannskapet 


Førstegangsbehandling av 
planforslag 


2. kvartal 2013 HMA 
Formannskapet 


Høring og offentlig ettersyn 
av planforslag 


6 uker  RK 


Åpent møte I høringsperioden RK i samarbeid 
med grunneier.  


2. gangsbehandling  4. kvartal 2013 HMA 
Formannskapet 
Kommunestyret 


RK= Ringerike kommune 
HMA = Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 
1.2 Informasjon og medvirkning 
Dette vil bli gjort gjennom varsel om oppstart ved brev til berørte parter, annonse i avisa og 
kommunes hjemmesider. Deretter høring av forslag til planprogram, kunngjøring ved annonse 
og kommunens nettsider. Planprogram oversendes ved varsel om endelig fastsatt 
planprogram. Deretter blir det høring av områderegulering med konsekvensutredning. 
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2. PLANFORSLAGET 
 
2.1 Planområdet 
Området ligger mellom taksebanene og Nærstadmarka, i sør ved flystripa og nord til 
Forsvarets områder. Tiltaket omfatter del av gnr/bnr 94/3. Se skissen. 


 
 
Området er på ca. 790 daa når en utelater de fremre områdene i sydøst, som er et lavere platå 
ned mot Egge gård. Ca. planavgrensning er vist på skissen med mørk blå strek. Lyseblå 
bakgrunnsfarge viser hele eiendommen iht. grenser. 


Grunneier Oddvar Røysi vil være tiltakshaver. Rådgiver er Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS, 
med bruk av nødvendige underkonsulenter i utredningsarbeidene. Bakgrunnen for forslaget er 
at Røysi, gjennom sin næringsvirksomhet, jevnlig har forespørsler fra kontakter som er ute 
etter næringsområder. I og med at øvrige deler av Eggemoen nå er under utvikling og videre 
planlegging, er det nå svært viktig at hans deler også planlegges i samme tidsrom.  


2.2 Dagens situasjon 
Området er flatt og i dag skogkledd. Skogen er i stor grad hogstmoden. Området er en del av 
grusforekomsten på Eggemoen, men ikke av de mest viktige mht. utnytting. Området er 
klassifisert som viktig i NGUs verdivurdering. Randområdene ut mot Nærstadmarka er kanten 
av ravineområdet. Området er homogent mht. naturressurser (furuskog på grusmo).  


Forsvaret anla i sin tid merkede løyper i dette skogområdet, dvs. utenfor egne eiendommer. 
Løypene henger sammen med løypenettet på østsiden av rollbanen.  
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2.3 Formålet med planarbeidet 
Røysi ønsker at området planlegges og tilrettelegges for industrirettet næring. Områdene på 
Eggemoen ligger slik til at de er lite egnet til for eksempel handel. Sett i lys av nedleggelse av 
mange arbeidsplasser i distriktet bør kommunen etter grunneiers skjønn imøtese alle 
initiativ som tilrettelegger for ny næring. Deler av området ligger slik til at det ikke bør 
bebygges pga. mulig innsyn. Det er de nærmeste områdene ut mot brinken til Nærstadmarka. 
Landskapsbildet bør bevares her. 
 
Området er en del benyttet til trim/friluftsliv. Det bør derfor avsettes grøntstruktur til dette. 
Det bør bli områdene ut mot brinken med tverrforbindelser til de sentrale områdene på 
Eggemoen og nordover til Jevnakers grense. Disse områdene bør sikres til allmenn bruk. En 
regner også med at det i naboområdene vil bli avsatt tilsvarende områder, og det vil være et 
pre for hele bruken av Eggemoen at dette sees i sammenheng. Så langt en vet er det på tale å 
oppgradere taksebanen/vegen i østre kant av dette planområdet. Den vil kunne fungere som 
atkomst også til dette området. Nedenfor er det vist en forenklet skisse som viser prinsippene 
om arealdisponeringen. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2.4 Hovedinnhold i planen 
De viktigste tema i denne planen vil være næringsprofil, hensyn til landskapsvirking, 
friluftsliv/idrett, infrastruktur og trafikk. Avvikling av biltrafikk, godstrafikk og tilrettelegging 
for kollektivtrafikk og gående/syklende vil være tema også for denne planen, på linje med 
Tronruds planer. Hensynet til planlagt flytrafikk (sikkerhetssoner/-plan og mht. begrensninger 
av byggehøyder og forstyrrende lys) må utredes. 
 
2.5 Virkninger av planen 
Virkningene vil primært være et positivt bidrag til utvikling av Eggemoen og næring i 
Ringeriksregionen. Potensielle negative virkninger, dersom planen ikke forebygger dem, kan 
være mindre område til friluftsliv og mulige negative landskapsmessige virkinger. Men en vil 
påpeke at når flyplassen på Eggemoen blir oppgradert med mer bruk og følgelig påfølgende 
støy/uro, så vil det være den største endringen som vil gjøre nærområdene til den mindre 
attraktive for friluftsliv/trim. Planområdet ligger hovedsakelig i nærområdet til flyplassen.  
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3. FORHOLD TIL GJELDENDE PLANER OG RETNINGSLINJER 
 
Nedenstående er en oversikt over lovverk, retningslinjer og planer som regnes som aktuelle 
og premissgivende for tiltaket. Tiltakets forhold til disse skal synliggjøres i 
konsekvensutredningen, og omtales særskilt under de temaene der dette er aktuelt.  


3.1 Statlige føringer 
• Nasjonale forventninger  
• Rikspolitisk retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging 
• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging 
• Rikspolitisk retningslinjer for barn og unges interesser 
• Rikspolitisk retningslinjer for universell utforming 
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1521 
• Naturmangfoldloven 
• Kulturminneloven 
• Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
• Folkehelseloven 
• Den europeiske landskapskonvensjonen 


3.2 Regional planstrategi for Buskerud 2009-2012 
Planstrategien fokuserer bl.a. på følgende aktuelle tema: 


- Klima og energi 
- Samferdsel med kollektivtrafikk 
- Satsingsområde for næringsutvikling 


3.3 Fylkesdelplan for handel-, service og senterstruktur 
Senterstrukturen defineres i fire nivå: fylkessenter/regionsenter, distriktssenter, lokalsenter og 
nærsenter. Kjøpesentrene inngår ikke i selve senterinndelingen som selvstendige sentre.  


Fylkesdelplanen begrenser mulighet for etablering av ordinær publikumsretta 
handelsvirksomhet på Eggemoen, og den legger noen viktige føringer i forhold til hvordan 
man tenker senterstruktur og etablering av handelsarealer. Eventuelle handelsarealer innenfor 
Eggemoen vil relatere seg til de virksomhetene som ønsker å etablere seg her, og som i 
hovedsak antas å være flyplassrelaterte virksomheter og industri med mindre salgsvirksomhet 
tilknyttet. Det er ikke aktuelt å legge til rette for kjøpesentra eller store handelsarealer. 


3.4 Kommuneplan for Ringerike 2007-2019 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til landbruks- natur, og 
friluftsområde (LNF), samt båndlagt for Forsvaret. Forsvaret arbeider med en Risiko- og 
sårbarhetsanalyse som vil avklare hvilke områder som fortsatt skal være båndlagt.  


Kommuneplanen viser to forslag til korridorer for ny E16 forbi planområdet. Rådmannen har 
detaljerte prosjekttegninger for tre aktuelle traseer innenfor de to korridorene. Utbygging på 
Eggemoen må på nåværende tidspunkt ta hensyn til samtlige alternative traseer. Disse 
traséene berører ikke planområdet direkte, men vil ha betydning for planarbeidet. 


Naboområdene er avsatt til flyplass og ervervsområde, slik at denne planen vil være i tråd 
med den øvrige utviklingen på Eggemoen. Det er utarbeidet en restriksjonsplan for Eggemoen 
flyplass som et veiledende dokument for utviklingen av flyplassen. Restriksjonsplanen viser i 
hovedsak høydebegrensninger og rådighetsinnskrenkninger som er nødvendige i og omkring 
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flyplassområdet med hensyn til bebyggelse, master og ledninger etc. Planen viser de områder 
som båndlegges med høyderestriksjoner for å sikre hinderfri inn- og utflyging og for å sikre 
radionavigasjonshjelpemidlenes funksjonsdyktighet. Høydebegrensninger og andre 
rådighetsinnskrenkninger som er beskrevet i restriksjonsplanen vil bli lagt inn på plankartet i 
den grad de berører det. 


Nytt kryss med E16 er bygget i forbindelse med etableringen av nye næringslokaler på 
Eggemoen. 


I tillegg henvises det til hovedpunkter for næringsutviklingen er angitt som følger: 
• Flere lønnsomme arbeidsplasser innen kunnskapsbaserte og tjenesteytende virksomheter. 
• Opprettholde og videreutvikle næringsliv og arbeidsplasser basert på naturressurser i 
kommunen. 
• Styrke kompetansenivået i Ringerikesamfunnet. 


3.5 Energi- og klimaplan for Ringerike 
Visjon og mål for klimaarbeidet i Ringerike er ”Ringerike skal være et forbilde innen 
energieffektiviseringen, bruk av fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp.” 


Relevante strategier: 
• Stimulere til økt bruk av alternative energikilder.  
• Klimautslipp fra transport skal reduseres gjennom satsning på kollektivtrafikk og sykling, 
og fokus på utslipp fra kjøretøy. 


3.6 Gjeldende reguleringsplaner 
Naboområdene omfattes av reguleringsplan nr. 272-03, ”Eggemoen Industriområde og 
flyplass”, vedtatt 06.02.03, med siste mindre endring vedtatt 20.06.07.  


Formål i gjeldende plan er: 
• Byggeområde: industri/kontor, industri/kontor/forretning/herberge/ 
bevertning/flyplassrelatert virksomhet, landbruksområde, 
• Offentlige trafikkområder 
• Spesialområder slik som privat veg, flyplass, sikkerhetssoner, flytrafikk/jord- og 
skogbruk, parkbelte etc. 


3.7 Veipakke Ringerike 
Rv35 gjennom Hønefoss sentrum ble i forbindelse med forvaltningsreformen fylkesveg fra 
01.01.10. Fylkeskommunen ønsker at planlegging av transportsystemet i Hønefoss sees i et 
langsiktig perspektiv, og at veg, kollektiv og sykkel planlegges i sammenheng. 
Fylkeskommunen har satt av planleggingsmidler til videre planlegging av transportsystem i 
Hønefoss.  


En Ringerikspakke vil starte med å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) og ekstern 
kvalitetssikring (KS1). Dette er en statlig oppgave, og det må foreligge en bestilling fra 
Samferdselsdepartementet (SD) før en slik prosess kan starte. Som grunnlag for å få en slik 
bestilling må det foreligge lokale og regionale vedtak. KVU for Ringerikspakken vil avklare 
aktuelle konsepter (prinsipielle løsninger) som kan løse framtidige transportbehov knytta til 
ønsket arealutvikling i Hønefoss med omland. Transportmessige og samfunnsøkonomiske 
virkninger av de ulike konseptene vil bli vurdert, og utredningen vil munne ut i en anbefaling 
om valg av konsept for den videre planleggingsprosessen. 
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4. UTREDNINGSPROGRAM 
 
4.1 Metode 
Konsekvenser av tiltaket er todelt. Anleggsfasen kan ha kortvarige konsekvenser knyttet til 
anleggsaktiviteter (transport, fremkommelighet, støy). Til permanent situasjon er det knyttet 
konsekvenser til varige terrenginngrep, trafikkavvikling og endret bruk av området. 
 
Konsekvenser for hvert enkelt utredningstema skal vurderes opp mot 0-alternativet, som vil 
være en forventet utvikling i tråd med gjeldende plan. Det skal videre listes opp positive og 
negative (+/-) konsekvenser i forhold til 0-alternativet, som skal synliggjøre hvor stor 
konfliktgrad tiltaket utgjør i forhold til de forskjellige temaene. 
 
Konsekvensutredningen skal inneholde en sammenstilling av konsekvensene av tiltaket 
sammenliknet med 0-alternativet. Avbøtende tiltak skal beskrives for samtlige tema der det er 
aktuelt. Behov for undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre faktiske virkninger av 
tiltaket skal beskrives. Influensområdet defineres pr utredningstema. 
 
0-alternativet 
0-alternativet er en utvikling av arealet i tråd med gjeldende reguleringsplan og 
kommuneplan. I dette tilfellet ingen utbygging her. 


Utbygging 
Maks utbyggingspotensiale som det legges opp til i planforslaget beskrives og illustreres. 
Byggegrenser, høyder, utnyttelsesgrad, parkeringsareal, offentlig tilgjengelige stier, veier og 
utearealer skal vises.  


Det er lagt opp til å utrede følgende tema: 


• Næringsliv og næringsutvikling 
• Samferdsel og infrastruktur, herunder trafikk og veganlegg, kollektivtrafikk og 


teknisk infrastruktur 
• Energi, miljø og klima 
• Nærmiljø, friluftsliv og idrett 
• Naturmangfold 
• Kulturminner og kulturmiljø 
• Naturressurser 
• Risiko og sårbarhet - Samfunnssikkerhet 
 


Følgende tema utredes for et større influensområde: 


• Friluftsliv og idrett 
• Naturmangfold 
• Samferdsel og infrastruktur. 


 
4.2 Rammer og føringer 
Tiltakets forhold til overordna rammer og føringer (lovverk, rikspolitiske retningslinjer, 
regionale og kommunale planer) skal beskrives. Influensområde ut over planens begrensning 
skal i utredninga defineres for hvert deltema.  
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For hvert av temaene hvor dette er naturlig gjøres det vurderinger/utredninger knytta til:  
- Barn og unges interesser 
- Folkehelse 
- Universell utforming/tilgjengelighet 
- Estetikk og byggeskikk 
- Risiko- og sårbarhetsanalyse 
 
4.3 Næringsliv og næringsutvikling 
Planen vil legge opp til økning av næringsarealene på Eggemoen, og det vil på sikt være 
muligheter for mange arbeidsplasser. Antall arbeidsplasser er vanskelig å beskrive, da det vil 
avhenge av type virksomheter som velger å etablere seg her. 


Næringsutvikling innenfor foreslåtte planområde vil kunne ha både positive og negative 
konsekvenser for tilgrensende eiendommer og eventuelt utvikling av disse. 


Utredningstema 


Det skal utredes hva slags type næring som kan etableres innenfor planområdet. 


4.4 Samferdsel og infrastruktur 
Området har adkomst fra E16 via nytt kryss og trafikksituasjonen er oversiktlig. En ny 
fremtidig trasé for E16 Nymoen-Eggemoen er planlagt og en alternativ trasé må tas hensyn til 
langs planområdet. Denne er vist her:


 


Det er ikke lagt spesielt til rette for gang- og sykkeltrafikk langs E16. Det er laget egen 
gangvei frem til Eggemoen leir. 
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Kollektivtilgangen til og fra Eggemoen er med buss. Per i dag er det begrenset 
kollektivdekning til planområdet, men infrastrukturen er opparbeidet slik at det ligger til rette 
for at dette kan endres. 


Det ligger en jernbanetrasé nord for planområdet. Traséen betjener i hovedsak næringsarealer 
og er ikke i bruk i dag. Men det vil være en fordel om denne blir tilgjengelig, og i det minste 
ikke blir lagt ned for fremtidig bruk. 


Det er opparbeidet en flystripe på Eggemoen. Den er rustet opp og utvidet til asfaltert lengde 
på 2100 m. I dag brukes flystripen til småfly og helikopter. 


Det vil bli etablert parkeringsplasser i tilknytning til næringsområdene.  


Det er etablert høydebasseng på Viul, samt vann- og kloakkanlegg med pumpestasjon på 
Eggemoen. Anlegget er dimensjonert til å dekke fremtidig påkobling, men kapasiteten må 
utredes. Området har i dag god strømforsyning.  Det er i dag fiber fra Hadeland Energi og 
bredbånd. Ringerike Kraft har også fiber opp til området, men denne benyttes ikke per dags 
dato. Eggemoen ligger utenfor konsesjonsområdet for Hønefoss fjernvarme AS. 


Utredningstema 


• Trafikk og veganlegg:  
o Det må utarbeides en trafikkanalyse som vil si noe om forventa 


trafikkbelastning og konsekvenser for det overordna vegnettet. Utredningen må 
ta stilling til om eksisterende infrastruktur er god nok i forhold til forventa 
belastning, og må også vurdere eventuelle rekkefølgebestemmelser i forhold til 
utbygging og krav til utbedring av vegnettet. Utredningen må vurdere 
forholdene både i forhold til det overordna vegnettet, E16, en eventuell 
omlegging av denne samt det interne vegsystemet. I planarbeidet må 
trafikkmengdene vurderes ut i fra mulig arealbruk med den høyeste 
trafikkgenereringen og tiltak i vegnettet må tilpasses dette. Trafikken fra øvrige 
utbyggingsarealer som avklares i egne områdereguleringer må inngå i 
vurderingene. Ny trasé av E16 som kan komme langs planområdet må 
hensyntas i planleggingen. 


o Det skal redegjøres for sikkerheten til gående og syklende innenfor 
planområdet. 


o Det må gjøres en vurdering av behovet for gang- og sykkeltraseer i retning 
Hønefoss og Jevnaker ut fra ønsket tiltak. Det skal redegjøres for dagens 
situasjon og framtidige mulige traseer.  


• Kollektivtrafikk: Utredning av kollektivtilbudet i dag, og en vurdering av et fremtidig 
behov. 


• Luftfart: Forholdet til flyplassen skal utredes. Nødvendige sikkerhetsavstander, inn- og 
utflyvningssoner, hensynssoner og eventuelle andre restriksjoner på områdene rundt 
flyplassen legges inn i planen.  


• Øvrig teknisk infrastruktur: 
o Bestemmelser må angi parkeringskrav i forhold til type formål.  
o Det må redegjøres for kapasitet på vann- og avløpsanlegg samt vannforsyning, 


og en eventuell utvidelse av dette.  Eventuell tilkobling på eksisterende anlegg 
og traseer må utredes. Forventet behov basert på maks utbygd BRA må 
vurderes. Håndtering av overflatevann som en følge av økte harde flater 
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vurderes, og det må settes krav til hvordan dette skal ivaretas i bestemmelser i 
planen.  


o Behov for ny teknisk infrastruktur må synliggjøres. Det må i planen avsettes 
nok areal til teknisk infrastruktur. De mest hensiktsmessige traseene for teknisk 
infrastruktur må vurderes.  


4.5 Energi, miljø og klima 
Flyplassen, slik den er regulert, tillater flytrafikk som vil føre til luftstøy. For næringsbygg vil 
dette skape få problemer. 


Biltrafikken fra E16 og planlagt virksomhet antas å ikke føre med seg vesentlig mer støy for 
bebyggelse i nærheten eller langs tilførselsvegene. 


En eventuell ny trasé for E16 er planlagt langs med planområdet. Dette kan bidra til ny 
støy/forurensing i området. 


Nye virksomheter vil bidra lite til luftforurensning. 


Det har vært lite militær aktivitet innenfor planområdet, så det antas at grunnen innen 
planområdet ikke er forurenset. Det er ikke registrert radonforekomster innenfor planområdet. 


Planen vil tilrettelegge for en stor bygningsmasse som vil kreve oppvarming. Noen av 
industribyggene kan ha større energibehov i forhold til produksjon.  


Utredningstema 


• Miljøvennlige energiløsninger utredes, i tillegg til strøm- og kabeltilførsel. 
• Tiltakets konsekvenser for RPR Areal- og transport synliggjøres. 
• Vurderinger av kollektivtrafikk og gang- og sykkelforbindelser. 
• Konsekvenser for nærliggende boligområder som en følge av biltrafikk. 
• Det vil bli utarbeidet et støysonekart for næringsområdet. Det må også utredes støy for 


en eventuell ny trasé av E16. 
• Forurensning i grunnen.  


4.6 Nærmiljø, friluftsliv og idrett 
Området er omkranset av skog på alle kanter, og det er langt til nabobebyggelse. Eksisterende 
løyper kobler seg på løypenettet videre innover Eggemoen og over til Jevnaker. Det er 
tilrettelagt for parkering for brukere av området, noe som gjør tilliggende områder også lett 
tilgjengelige. Dette ønskes å bli ivaretatt ved en utbygging, vha. soner i kantene og mellom 
utbyggingsområdene. 


Utredningstema 


• Det må gjennomføres en kartlegging av stier og lysløyper for et større influensområde. 
Dagens bruk av området må synliggjøres og dokumenteres, både i forhold til ulike 
årstider og forskjellige brukergrupper.  


• Dette må ses i sammenheng med tilliggende områder/løypenett og nærliggende 
friluftsområder, og hvilke kvaliteter disse har sammenlignet med Eggemoen. Verdien 
av dagens anlegg må vurderes opp mot andre alternativer som finnes i distriktet.  


• Det må vurderes eventuelle erstatningsarealer dersom anlegg/forbindelser må fjernes.  
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• Det må vurderes om det kan legges til rette for grøntkorridorer som binder tilliggende 
friluftsareal sammen via planområdet.  


• Vurdering av behov og plassering av gjerder må omtales i planarbeidet.  
• Vurdering og behov for areal avsatt til parkering og tilkomst må vurderes.  


4.7 Naturmangfold 
Det er registrert få artsforekomster innenfor planområdet som er sårbare eller nær truet. 
Eggemoen er et platå i et ellers variert landskap. Landskapet her fremstår som forholdsvis 
ensartet, med furuskog av samme alder og høyde. Planområdet er en del av et større 
skogsområde som strekker seg fra Ringerike til Jevnaker, og ligger skjermet i forhold til 
omkringliggende bebyggelse ved hjelp av eksisterende skog. 


Planområdet ligger i dag skjermet mot E16. Ved ny E16 vil området bli liggende inntil, men 
høyere og noe tilbaketrukket, slik at det ikke blir synlig derfra. Planområdet ligger i en 
grusressurs, men som ikke er den beste mht. uttak. Det er ikke fjell i dagen.  


Utredningstema 


• Det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig 
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven blir vurdert og fulgt opp. 


• Biologisk mangfold: Det vurderes om eksisterende registeringer er gode nok i forhold 
til å belyse konsekvensene for biologisk mangfold innenfor området. Hvis ikke, så må 
nye registreringer gjennomføres. Konsekvensene for biologisk mangfold må vurderes 
opp i mot ønsket virksomhet og tilliggende områder. 


• Landskapsmessig mangfold og landskapsbilde: En utbygging som ønsket må ses i 
sammenheng med inngrep i landskapet, og det må vurderes om viktige, særegne 
områder blir berørt. Eggemoen må vurderes i et nasjonalt regionale og lokalt 
perspektiv. Landskapsbildet må vurderes, og tiltaket må dokumenteres i form av 
fotomontasje og illustrasjoner. Både nær- og fjernvirkning må vurderes.  


• Geologisk mangfold: En utbygging som ønsket må vurderes i forhold til geologisk 
mangfold, og det må vurderes om viktige, særegne områder blir berørt. Planarbeidet 
må synliggjøre og ivareta eventuelle kvartærgeologiske verdier da 
naturmangfoldloven også omfatter geologiske verdier. 


4.8 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er registrert fredede kulturminner innenfor planområdet.  


Utredningstema 


Buskerud Fylkeskommune må foreta registreringer før de kan uttale seg til planen.  


4.9 Naturressurser; herunder skog, grus og vann 
Planområdet er en del av en større skogsområde. Eggemoen er en av Norges største sand- og 
grusforekomster, og den delen av forekomsten som er i planområdet er klassifisert som viktig.  


Grunnvannsressursene på Eggemoen er kartlagt. Ut fra resultatene fra de utførte hydrologiske 
undersøkelsene vil ikke grunnvannsmagasinet på Eggemoen kunne utgjøre en 
reservevannkilde til dagens hovedvannforsyning i kommunen. 


Utredningstema 


Tiltakets konsekvenser for skogsdrift beskrives. 
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4.10 Risiko- og sårbarhetsanalyse, samfunnssikkerhet 
I henhold til plan- og bygningsloven skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for 
planer for utbygging. Hensikten med analysen er å forebygge risiko og sårbarhet for skade og 
tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier.  


Arealer som vurderes tatt i bruk til utbyggingsformål kan bli utsatt for ulike farer som for 
eksempel skred, eller bli eksponert for farlige kjemikalier eller gasser av hendelser i 
nærliggende virksomheter som håndterer slike stoffer.  


Metodikk og avgrensning 


Det legges opp til en overordnet sårbarhetsanalyse, og ikke en detaljert hendelsesbasert 
risikoanalyse. Risiko i anleggsperioden skal vurderes. 


Ulykker kan føre til skade på menneske, materiell og/eller omdømme. I analysen skal utfallet 
avgrenses ved at vi ser på hendelser som kan føre til ulykker med tap av menneskeliv. 


Vurderinger og antakelser skal baseres på foreliggende dokumentasjon for prosjektet og 
aktiviteter i nærområdet. 


Analyse 


Hovedtema som skal vurderes: 


Natur- og miljøforhold: 
• Overvann 
• Skog- og gressbrann 
• Sterk vind 
• Ekstrem nedbør 
• Grunnforhold 


 
Menneskeskapte forhold: 


• Storbrann 
• Ulykker med transportmidler 
• Fysisk ødeleggelse av kritisk infrastruktur 
• Forurensning i grunnen 
• Støv/støy og trafikk 
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Sammendrag 
Det er utført grunnundersøkelser i Krakstadmarka, hovedsaklig for å avklare om 
det er kvikkleire i området. Kvikkleire er ikke blitt påvist, men flere boringer er 
grunne og det er derfor ukjent hvilke masser som befinner seg på dypere nivåer. 
Det er ikke grunnlag for å si at det er kvikkleire innenfor reguleringsområdet. Det 
er ikke boret i elvekanten, tilsvarende som ved nærliggende pumpestasjonene der 
det er påvist kvikkleire, men stabilitet langs elva må uansett ivaretas ved tiltak. 
Massene består hovedsakelig av siltig leire med sand og siltlag. Det må forventes 
at det kan være hengende grunnvann i massene. 
 
Store deler av de flatere områdene er egnet for eneboliger. Det anbefales ikke å 
legge boliger opp i skråninger som står med naturlig rasvinkel. Eventuelle 
områder for terrasseblokker i bratte områder må undersøkes ved 
fjellkontrollboringer, og ovenforliggende skråning modifiseres slik at denne er 
stabil. Det er videre angitt hvordan en kan fylle ut raviner og utnytte disse til veg 
eller annet formål. 
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1 Innledning 


NGI har på oppdrag fra Ringerike kommune utført geoteknisk utredning og 
rådgivning i forbindelse med forslag til reguleringsplan for Krakstadmarka i 
Hønefoss. Utredningen har bestått i utarbeidelse av undersøkelsesprogram, 
tolkning av grunnundersøkelser, stabilitetsvurderinger og råd i forbindelse med 
arealutnytting. I det mest kritiske profilet ut mot elva har lokalstabiliteten blitt 
nærmere vurdert og beregnet. Videre er det gitt anbefalinger til hvordan man bør 
gå fram ved utbygging av dette området. 
 
Et reguleringsområde bør være sikkert både for flom, erosjon og massetransport, 
og ikke utsatt for grunne eller dype skred. Store deler av reguleringsområdet er 
bratt og ravinert, og for plassering av bygg må en ta hensyn til bevegelse i 
skråning ovenfor og utglidninger på nedsiden som påvirker hus eller hage. 
Sikkerhetskravet for eneboliger er at sannsynligheten for skred skal ikke overstige 
1/1000 per år og for flom 1/200 per år. For flermannsboliger er kravet 1/5000 per 
år. Skred er hendelser som kan skade konstruksjon og gi fare for liv. Dette er 
relativt strenge krav og i et boligfelt vil en ikke akseptere at grunnen glir. 
Boligområder i bratt terreng er ofte forbundet med støttemurer og utfyllinger, og 
det er nettopp slike tiltak som ofte ender opp som mindre skredsaker. 
Reguleringsbestemmelser bør derfor både ta hensyn til naturlige farer og tiltak i 
forbindelse med utbygging som kan gi ras og skade på hus og eiendom.  


  


2 Områdebeskrivelse – terreng og topografi 


Krakstadmarka ligger sørøst for Hønefoss sentrum, lang venstre elvebredd av den 
meandrerende Storelva. Reguleringsområdet er ca. 2,7 km langt nord-sør og 0,7 
km langt øst-vest og strekker seg fra Storelva på ca. 65 moh. og stiger bratt opp til 
platå på ca. 160 moh. Terrenget i området er meget ravinert. Fjell i dagen er 
observert noen steder og i enkelte raviner. Dybde til faste masser varierer mellom 
5 og 27 m, se vedlegg kart 1. NGUs løsmassekart definerer løsmassene i området 
hovedsakelig som tykke marine avsetninger, samt noen mindre områder som 
elveavsetning (figur 1). Området grenser i sør til Tanbergmoen på 180 moh, en 
glasifuvial grusavsetning som representerer en del av et israndtrinn. Lignende og 
større istrinn finnes fra Kilemoen til Eggemoen og over mot sørenden av 
Randsfjorden. Mellom eller under disse trinnene med grusavsetninger finner en 
overveiende finere løsmasser utsatt for erosjon, samt større og mindre skred. 
Massene på baksiden av disse trinnene kan også være påvirket av iskontakt slik at 
massene har blitt overbelastet.  
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Figur 1. NGU løsmassekart over reguleringsområdet Krakstadmarka. 


 
 
3 Undersøkelsesprogram 


Bore- og laboratorieprogram er utarbeidet av NGI, og omfang er vist i tabell 1. 
Brødrene Myhre AS har utført grunnundersøkelsene (ref. 1), bestående av 
dreietrykksonderinger i 45 borhull, samt to totalsonderinger og to CPTU-
sonderinger. Videre er det tatt 8 prøveserier og målt poretrykk i to punkter. Det 
viser seg at det ikke er overensstemmelse mellom lokalisering av borpunktene, 
innmålt høyde for punktene, og koterkartet.  Laboratorieprogrammet er utført av 
NGI på oppdrag fra Brødrene Myhre AS, og har bestått i rutineundersøkelser samt 
enaksialt trykkforsøk utført for alle 8 prøveserier og triaksial forsøk for to prøver.  
 
Boringene er utført hovedsakelig med hensyn på bestemmelse av type løsmasser 
og lokalisering av mulig kvikkleire. Det er ikke utført fjellkontrollboringer.  
 
Det er tideligere utført grunnundersøkelser i dette området i forbindelse med 
kartlegging av kvikkleire (ref. 2) og i forbindelse med en revisjon av 
kommuneplanen i dette området (ref. 3). 
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Tabell 1. Utført bore- og laboratorieprogram for Krakstadmarka. 


Borhull 
nr. 


Boreprogram Lab. Program 


 Dreie- 
trykk 
sond. 


Total 
sond. 


CPTU 
 


Prøver Pore- 
trykk 
måling


Rutine- 
unders. 


Enaks. 
forsøk 


Triaks. 
forsøk 


1 x        
2 x   x  x x  
3 x        
4 x        
5 x   x  x x  
6 x        
7 x   x  x x  
8 x        
9 x  x x x x x  


12 x        
13 x  x      
14 x        
15 x        
16 x        
17 x        
18 x        
19 x        
20 x x  x  x x x 
22 x        
23 x        
24 x        
25 x        
26 x        
27 x   x  x x  
28 x        
29 x   x  x x x 
30 x        
31 x        
32 x        
33 x        
34 x        
35 x        
36 x        
37 x        
38 x        
39 x        
40 x        
41 x        
42 x x  x x x x  
43 x        
44 x        
45 x        
46 x        
47 x        
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4 Tolkning av grunnundersøkelser 


Massene i området består stort sett av middels fast til fast leire med enkelte silt- 
og finsandlag, samt flere steder enkelte grus- og sandlag. Opptatte prøver viser at 
leiren er lite til middels sensitiv. Leiren har omrørt Su > 4 og sensitivitet (St) er 
mellom 2 og 15, og har således ikke sprøbruddsegenskaper. Dette vil si at det ikke 
er påvist materiale som gjør at områder kan karakteriseres som kvikkleiresoner. 
 
Reguleringsområdet grenser i nord opp mot kvikkleireområdet Støaveien. Det er 
langs elva ved pumpestasjonene Vangen og Støaveien en har sikker påvisning av 
kvikkleire. Det er også boringer som har indikert kvikkleire på høyere nivå, men 
disse har vist seg å være siltige og ikke-kvikke. Det er imidlertid mulig at det 
ligger kvikkleire i elvenivå flere steder som en ikke har nådd ned til ved 
høyereliggende boringer. Det er lagvis mye stein i disse avsetningene.  
 
Det er ikke boret direkte i elvekanten tilsvarende som ved pumpestasjonen, men ut 
fra ønske om å sikre mot videre erosjon fra elva og forbedre stabiliteten av 
elvebrinken, vil en ta hensyn til mulige sensitive masser i elvekanten. 
 
Nedenfor er boringene omtalt etter soner som vist på mottatt forslag til 
reguleringsplan. 
 
Sone C7, E2, E3 og E4 (borhull 1, 2, 3 og 47) 
Nordøst. Platå ca. kote 130. 
Nord i området indikerer sonderinger i borhull 1, 2, 3 og 47 fast til middels fast 
leire med enkelte sand-/siltlag ned til ca. 25 m, bortsett fra punkt 2 som kun går 
ned til 8 m dybde. Prøver av leiren fra dybde 4 – 7 m i punkt 2 viser en uforstyrret 
Su på ca. 45 – 50 kPa fra konus- og enaksialt trykkforsøk. Omrørt Su er 4 – 6 kPa.  
 
Sone C6 og de to polygonene ned mot elva (borhull 4 – 6) 
Nordvest. Avsatser ned mot elva ca. kote 100. 
Sonderinger i borhull 4 og 5 indikerer fast leire med enkelte sand-/siltlag ned til 
ca. 10 m. Punkt 4 viser økende styrke med dybden. Dreietrykksondering i punkt 6 
indikerer leire / siltig leire med enkelte sand- og gruslag ned til 28 m dybde, uten 
økning i styrken med dybden. Prøver fra 5 – 7 m i punkt 5 viser siltig, sandig leire 
med lav sensitivitet (St = 2 – 6) og uforstyrret Su på ca. 35 – 40 kPa fra 
konusforsøk og 25 kPa fra enaksialt trykkforsøk. Omrørt Su er ca. 6 kPa.  
 
Sone E1 (borhull 16) 
Nordvest. Skråning ca. kote 85. 
Borhull 16 ligger i denne sonen, og sondering indikerer leire med enkelte sand-
/siltlag. Styrkeprofil er konstant ved ca. 3 – 7 m og øker deretter jevnt med 
dybden. Prøveserier skulle vært tatt her, men kunne ikke gjennomføres. 
 
  







 
  


 
   


Dokumentnr.: 20110293-00-3-R 
Dato: 2012-02-28 
Side: 9  


Område for offentlig bebyggelse, sone D1 og D2 (borhull 7 – 9 og 12 – 15) 
Sentralt vest. Platå over elva, ca. kote 90. 
Området befinner seg på et platå ca. 85 moh beliggende rett øst for Storelva. 
Området er i dag dyrket. Terrenget faller bratt ned til Storelva med en helning på 
40º på det bratteste. I dette området er det aktiv erosjon i elvas yttersving. 
Sonderingene i borhullene 7 – 9 og 12 – 15 indikerer siltig leire med enkelte sand- 
og gruslag til stopp på fastere masser mellom 8 og 15 m dybde. Sondering i punkt 
7 viser generelt økende motstand med dybden, bortsett fra mellom 5 og 7 m 
dybde, hvor det er tatt opp prøver. Opptatte prøver viser lite sensitiv siltig leire 
med en uforstyrret Su varierende mellom 35 og 40 kPa for den øvre prøven, og 70 
og 80 kPa for den nedre meteren fra konusforsøk. Enaksialt trykkforsøk viser Su 
på 42 kPa og 78 kPa for dybde ca. 5 og 6 m respektivt. Omrørt Su er ca. 5 for den 
øvre prøven og 25 – 35 kPa for den nedre. Sondering i punkt 9 viser lav motstand 
øvre 4 m, og deretter økende motstand. Prøver fra de øvre 4 meter viser middels 
fast til fast leire med omrørt Su > 6 og St = 2 – 7. Uforstyrret Su varierer mellom 
ca. 50 og 75 kPa. Boring 9 er grunnere en ønskelig, en har kommet ned i fast sand 
eller grus. Boringen går ikke til nivå under elvenivå. Sondering 12 – 14 viser 
konstant / fallende motstand med dybden ned til ca. 5 – 7 m. Disse tolkes sammen 
med borhull 9. Sondering 15 har meget lav motstand øvre 3 m, og dette tolkes 
som fylling, før sand/gruslag påtreffes med stopp på ca. 5 m dybde.   
 
Det er utført poretrykksmålinger ved borhull 9 og 43 der det er satt ned 2 
piezometre i hvert hull. I borhull 9 er den dypeste tørr (ved 7 m), mens den 
grunneste er tørr i borhull 43 (ved 5 m). I hull 9 er det et sandig lag fra ca 7 m dyp 
og dette kan forklare at det er drenert i dette området. Fenomenet med hengende 
grunnvann eller flere grunnvannsnivåer er noe som er godt kjent i området rundt 
Hønefoss. Dette skyldes lagdelt grunn av tette lag med underliggende permeable 
lag, der det permeable lag gjerne har utgående i en skråning. For å si noe om 
poretrykk og grunnvannsnivå må en derfor gjøre målinger i en rekke lag. Ved 
prosjektering av bygg i området for offentlig bebyggelse er dette noe som må 
undersøkes i detalj. Lagdeling kan gjøre at en måler poretrykk i et ikke-
representativt lag. 
 
Sone C1/C2 (borhull 17 og 18) 
Sentralt øst. Skråning ca. kote 120 og 140. 
Sonderinger i borhull 17 og 18 viser generelt økende motstand med dybden, i hva 
antas er fast leire / silt. Sonderinger stopper i fastere masser etter ca. 5 og 8 m. 
 
Sone C4 (borhull 19) 
Sentralt øst. Platå ca. kote 160. 
Sondering i borhull 19 viser økende motstand med dybden, og indikerer silt / siltig 
leire med grus/sand i dybden før stopp på 14 m dybde. 
 
Sone X5 (borhull 20, 21 og 22) 
Sentralt øst. Rygg ca. kote 135. 
Borhullene 20, 21 og 22 ligger langs en rygg i meget ravinert terreng. Ravinene er 
bratte med heling i overkant av 30º på det bratteste. Sonderingene indikerer leire / 
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siltig leire med enkelte silt-/sandlag. Motstand er konstant med dybden i punkt 20 
og 21, og svakt fallende i punkt 22. Fire prøver er tatt opp mellom 11 og 16 m 
dybde i punkt 20. Disse viser middels fast leire med siltlag ned til 15 m, og fin til 
middels sand mellom 15 og 16 m dybde. Konusforsøk viser at leiren har en 
omrørt Su ca. lik 5 kPa og uforstyrret Su lik ca. 40 kPa. Det er gjort tre enaksiale 
trykkforsøk som viser uforstyrret Su på mellom 43 og 47 kPa. 
 
Sone X4 (borhull 23) 
Sentralt. Skråning ca. kote 108. 
Sonderingen er 6 m dyp og indikerer leire med antagelig noen grus-/sandlag. 
Generelt økende motstand med dybden.  
 
Sone X3 (borhull 43, 44 og 45) 
Sørøst. Skråningstopp med bakenforliggende platå Tanbergmoen kote 104 - 183 
Sone X3 ligger i et svært ravinert terreng, hvor det ikke har vært mulig å komme 
frem med borerigg. Borhull 43 – 45 ligger på platået i bakkant av sonen. 
Sonderingene indikerer leire med svakt økende styrke med dybden ned til fastere 
masser på 16 – 19 m under terreng. Disse sonderingene ligger på tilsvarende 
platå/høyde som borhull 29 og har tilsvarende sonderingskurve. Punktene tolkes 
derfor sammen med punkt 29 hvor prøver er tatt opp fra 4 til 8 m dybde. Prøvene 
viser siltig middels fast leire med sensitivitet mellom 5 og 15. Konusforsøk viser 
at leiren har en omrørt Su mellom 4 og 7 kPa og uforstyrret Su lik mellom 25 og 65 
kPa. Det er gjort enaksiale trykkforsøk som viser uforstyrret Su på 25, 44 og 50 
kPa, ved henholdsvis 5, 7 og 6,5 m dybde. 
 
Det er utført poretrykksmålinger ved borhull 43 der det er satt ned 2 piezometre. 
Den grunneste er tørr i borhull 43 (ved 5 m). 
 
Sone B4 (borhull 24 – 29 og 46) 
Sør. Slakt skrånende platå ca. kote 110 – 180. 
Dette området ligger på platå 140 – 170 m.o.h. Sonderingene indikerer leire / 
siltig leire med enkelte sandlag og flere steder grus i dypere nivå. Sonderingene er 
mellom 6 og 18 m dype. Det er tatt opp prøver fra borhull 27 på 2 – 5 m som 
påviser middels til fin sand. Prøver tatt opp fra borhull 29 ligger innenfor denne 
sonen og er beskrevet under forrige avsnitt, sone X3. Disse resultatene tolkes å 
være representativt for borhull innenfor sonen med tilsvarende sonderingskurve. 
 
Sone B1 (borhull 30 – 32 og 34) 
Sør. Platå/ rygg ca. kote 170. 
Denne sonen ligger på tilsvarende platå som sone B4. Sonderingskurver er flere 
steder tilsvarende som for borhull 29, med leire med enkelte silt-/sandlag ned til 
ca. 10 m for punkt 30 og 32, og ned til ca. 15 m for punkt 31. Punkt 34 tolkes som 
fast leire/silt ned til ca. 6 m under terreng, deretter fastere masser som grus eller 
sand. Ved ca. 11 m under terreng påtreffes grus- eller sandlag i punkt 32. 
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Sone A1 og A2 (borhull 33 og 36 – 38) 
Sørvest. Platå og rygger kote 130 – 185. 
Borhullene 36 og 38 ligger på platå, mens punktene 35 og 37 ligger på rygger, alle 
på skråningskant med ravinert sideterreng. I punkt 36 indikerer sondering leire 
ned til stopp mot faste masser 8 m under terreng. Leireegenskaper kan tolkes 
sammen med punkt 29, da sonderingskurve er tilsvarende. Punkt 37 indikerer lav 
motstand med et lag med sand/grus 2 – 3 m og faste masser etter 5 m. Prøver som 
var bestilt utført i punkt 37 har ikke vært mulig å utføre. Sonderingskurve for 
punkt 38 indikerer høy motstand og sannsynligvis sand ned til 13 m under terreng.  
 
Sone C1 (borhull 35 og 39 – 42) 
Sørvest. Skråning ned mot elva kote 105 – 180. 
Disse punktene ligger på østsiden av høyskolen, i skråning ned mot elva. Området 
faller 36º grader ned mot elva på det bratteste. Sondering i punkt 35 indikerer 
meget liten motstand til stopp mot faste masser 5 meter under terreng. Prøver som 
var bestemt her, er ikke utført pga. utilgjengelighet. Sonderinger i punkt 39 – 41 
tolkes å være sandlag med enkelte silt- og leirelag. Motstandskurve i punkt 39 er 
økende med dybden, mens den for punkt 40 og 41 er tilnærmet konstant. 
Sonderingskurve i punkt 42 indikerer leire ned til stopp 10 m under terreng. 
Prøver er tatt opp 5 – 8 m under terreng, og viser middels – meget fast leire med 
noen finsand-/siltlag. Sensitivitet er lav (St = 4 – 11) og konusforsøk viser en 
omrørt Su mellom 4 og 11 kPa og uforstyrret Su mellom 32 og 135 kPa. Enaksialt 
trykkforsøk ga uforstyrret Su lik 127, 48 og 39 kPa ved henholdsvis dybde 5,2, 6,5 
og 7,5 m. 
 
5 Erosjon fra Storelva 


Storelva slynger seg gjennom landskapet i foten av de bratte skråningene vest i 
reguleringsområdet. Elva går her i yttersving og vil dermed erodere i foten av 
skråningene, noe som vil ha negativ innvirking på stabiliteten av skråningene. 
Tverrprofiler tatt ned langs Storelva er plottet sammen og vist i figur 2. 
Lokalisering av profilene er gitt i HydraTeam 2012 (ref. 4) og vist i kart 01. 
Profilene er plottet fra venstre bredd (bredden nærmest reguleringsområdet) til 
høyre bredd. Elveprofilet endrer seg naturlig nedover ei meandrerende elv på 
grunn av endringer i strømningen nedover elva, noe som klart ses i figur 2. Det er 
viktig å studere elveprofilene for å se hvor bratt og dypt det er mot 
reguleringsområdet, og hvordan dette endrer seg nedover elva. 
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Figur 2. Tverrprofiler langs Storevla, plottet fra vestre elvebredd. Se kart 01 for 
lokalisering av elveprofilene. 


 
Profil 2 er svært bratt i venstre del av elva, mot reguleringsområdet, men slaker så 
ut. Skråningen i elvebrinken i dette området er registrert å være ustabil. Dette 
profilet er det mest kritiske og er derfor videre beregnet i kapitel 6, 
Stabilitetsvurderinger. 
 
Profil 4 og 6 er også bratte og tyder på stor vannstrømning inn mot venstre bredd. 
Ved venstre elvebredd langs profil 6 har også mindre glidninger og rotasjoner 
funnet sted inne på land. 
 
Profil 5, 7og 8 har ikke bunnprofil som indikerer kritisk erosjon. 
 
Profil 9 og i alle fall 10 antas å vise deler av en bunnsikring utført på slutten av 
1990-tallet. Nedstrøms reguleringsområdet (nedenfor høyskolen) ble det på slutten 
av 90-tallet utført en utfylling i et dypt hull i elven etter utrasning lenger opp i 
skråningen. Det antas at det er denne fyllingen som ses i profil 10. Imidlertid ser 
en at det er en drastisk endring i profilet fra 10 – 11: elva blir 4 m dypere og det 
stiger steilt inn mot elvebreddene. 
 
Ved profil 12 og 13 flytter dypålen seg noe utover, men profil 13 har en svært 
bratt start på profilet.  
 
 
6 Stabilitetsvurderinger 


Stabilitet av reguleringsområdet kan inndeles etter områder med skråning som 
faller bratt ned til elva og områder med bratte ravineskråninger. Av områder som 
ligger direkte mot elva er området innenfor sone D1 og D2 (foreslått regulert til 
offentlig bebyggelse) vurdert spesielt, se avsnitt 6.2. Sone C1 som ligger like øst 
for høyskolen bør også vurderes på tilsvarende måte på et senere tidspunkt.  
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Mellomliggende område er bratt og til dels ustabilt ut mot elva, men boringer på 
toppen og enkelte fjellblotninger viser at det er grunt til fjell eller faste masser. 
Erosjon i foten av skråningen vil således ha begrenset påvirkning på forholdene 
innenfor skråningstoppen. Det betyr at en hovedsakelig må ta hensyn til 
overflatestabilitet, og stabilitet knyttet til grunne glidninger begrenset av dybde til 
fjell eller faste masser. Det er disse forhold som vil definere byggegrense mot 
bratte raviner og skråninger innen reguleringsområdet (se avsnitt 6.1). 
 
Lengst nord i området er det forholdsvis dypt til faste masser, med dybder på 27 
m ut mot skråningen. Kart 2 presenterer terrenghelning i området og viser at 
reguleringsområdet domineres av skråninger med helning 15 – 25º, men at det 
også flere steder er meget bratt, med helning 30 – 40º. Dette gjelder særlig for 
nedre del av skråningen ned mot Storelva, og i flere av de smale ravinene. Basert 
på helningskartet har vi definert egnede reguleringsområder hvor helningen er 
under 15º sammenhengende over et visst areal. Disse områdene er presentert i kart 
2. De egnede reguleringsområder strekker seg helt ut mot skråningskanten av 
platåene. På grunn av fare for glidninger i de bratte utenforliggende skråningene 
kan det ikke bygges helt ut på skråningskanten. Det er derfor satt en ytre 
byggegrense mot bratte skråninger, se neste avsnitt (6.1). 
 
 
6.1 Byggegrense mot bratte raviner og skråninger 


Nord for Tanbergplatået (søndre del av Krakstadmarka) er området relativt flatt, 
og skråner slakt fra kote 183 til kote 138. Det er boret flere steder langs kanten av 
platået, før terrenget faller bratt ned i ravinedalene. Disse boringene kommer ned i 
faste masser, muligens fjell, etter 6 – 18 m. Der terrenget er som brattest i 
ravinene, viser det seg at det ofte at det er fjell. Se kart 1 for lokalisering av fjell i 
dagen. At det er grunt til fjell vil si at dypere rotasjoner i løsmasser fra dette 
platået og ned i Storelva er lite sannsynlig. Det er heller ikke tegn på glidninger av 
underliggende kambro-silurske sedimenter.  
 
Byggegrenser for egnede reguleringsområder er presentert på kart 2. Kriteriene 
som ligger til grunn for vår vurdering av byggegrense er som følger: 
 


• Avstand fra skråningskant skal være 1,5 x dybde til faste masser. Grunne 
glidninger i utenforliggende skråning vurderes å ikke ville nå lenger 
innenfor skråningskant enn dette.  


• Avstand er oppad begrenset til maksimalt 20 m fra skråningskant. 
• Avstand fra bakskråning (dvs. ved bygging i fot av skråning) er satt til 5 


m. 
 
Dersom det legges opp til bygging utenfor byggegrensen vist i kart 2, bør det 
settes krav til lokal grunnundersøkelse og stabilitetsvurdering før igangsetting. 
Tiltak kan bli nødvendig. 
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6.2 Erosjon i Storelva og stabiliserende tiltak 


Sør for Støalandet og Vangen pumpestasjon er det observert aktiv erosjon og 
bevegelse i elveskråningen. Skråningen ned til elven er opptil 40º bratt og 
elveprofilet (profil 2 i figur 2) er også svært bratt. Platået over denne bratte 
skråningen er planlagt utbygd for offentlig bebyggelse. Skråningsstabiliteten i 
dette området er kritisk for innenforliggende reguleringsområde, og krever 
stabiliserende tiltak. For at dette området kan utbygges som planlagt må det ikke 
bygges lengre ut mot skråningen enn foreslåtte byggegrense viser i kart 1. I tillegg 
må areal senkes 2 m i en 15 m bred sone inn fra skråningskanten og deretter 
skrånende til eksisterende terreng de neste 15 m. I foten legges det en steinfylling 
4 - 5 m bred. Denne kan på grunn av dybden i elva bli 8 m dyp. Anlegget bør gå 
ut med anleggsveg fra Vangen pumpestasjon. Den bratte ustabile delen går fra 
Hårom og ca. 230 m ned til bekken som kommer ned fra Krakstadmarka. Figurene 
under illustrerer hvordan stabiliteten relativt forbedres (0.86-0.96-1.04) ved å 
senke terrenget og legge en erosjonssikring. Denne erosjonssikringen 
(steinfyllingen) kan legges i et nivå slik at den også kan brukes som tursti. 
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Figur 3. Beregnet stabilitet av elvebrink ut for boring 9 og 13. Tilfredsstillende 
stabilitet oppnås ved å senke terrenget nærmest skråningskant og legge ut en 
erosjonssikring i elva. 
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7 Anbefalinger til fremgangsmåte for utbygging 


7.1 Planering av raviner 


Det er mulig å fylle igjen noen av de lengre ravinene som går inn som fingre i 
planområdet uten at det er fare for progressiv skredutvikling, da det ikke er påvist 
sensitive masser. Leiren i området er hovedsaklig middels fast til fast og lite til 
middels sensitiv. Ved planering må en vurdere bruken av oppfylt areal i forhold til 
senket areal. 
 


• Raviner som lukkes skal ha drenering liggende i bunn. Dette gjøres ved å 
legge ut ei pølse av naturgrus, typisk tverrareal 4 m2 (2x2 m), eller en 
pakke av knust steinmateriale med tilsvarende areal pakket inn i fiberduk.  
Hensikten er at grunnvannstrømmen ikke skal endres slik at trykk kan 
bygge seg opp i fyllingen og at vann finner nye drenasjeveier. 
 


• Toppen av ravinen må arronderes slik at en har trygg avrenning uten 
erosjon eller flomskade fra overflatevann ned til større vassdrag. 


 
• Nedsenket areal: uforvitra leirmateriale kan komme til overflaten når en 


senker terrenget. Selv om ikke leira karakteriseres om bløt, er den ikke 
uten videre tiltak egnet som hagejord. Ved å dimensjonere marktrykket, 
kan en direkte fundamentere bygg på leire. Leire, silt og finsand er masser 
som i tørr tilstand kan stå steil på grunn av sug, men vil i fuktige perioder 
kunne gi grunne glidninger. Det aller meste av undersøkte løsmasser er 
slike sedimenter. 
 


• Ved bygging av hus på fylling bør organisk materiale renskes opp og det 
bør bygges opp en kvalitetsfylling av knust steinmateriale. Den 
komprimerte fyllingen legges med overhøyde som tas ned etter at 
setninger er kontrollert. Det settes større krav til fylling i et område der 
arealet skal nyttes til bolig eller veg, i forhold til for eksempel en 
jordbruksfylling der setninger ikke er av betydning. 


 
• Ved bygging av vei i raviner, vil en måtte legge ut materialet lagvis og 


komprimere. Legges det ut leirig materiale, må en regne med å legge inn 
drenerende mellomliggende sandlag.  


 
 
 
7.2 Helning og arealbruk 


I forbindelse med utbygging vil det bli utgravinger og høyst sannsynlig også 
utfylling av masser. Utgraving i skråninger og oppfylling bør gis restriksjoner i 
reguleringsplanen, bla. fordi dette påvirker naboeiendommer. Arealplanlegging 
må ta hensyn til at massene kun er betinget stabile når hus tilhørende uteareal 
legges i skrånende terreng. 
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Det er foreslått terrasseblokker i ellers bratt terreng dels uegnet for eneboliger på 
grunn av arronderinga av terrenget. Slike blokker i bratt terreng bør 
fundamenteres på fjell forutsatt at fjellkvaliteten er tilfredsstillende. Eventuell 
ovenforliggende skråning må da dreneres, løsmasser fjernes eller masseutskiftes 
slik at det er tilfredsstillende sikkerhet mot glidninger. Naturlige skråninger står i 
”rasvinkel”, dvs. en sikkerhetsfaktor eller materialfaktor nær 1,0. Skråninger eller 
stabilitet som berører bygninger har etter Eurocode 7 krav om materialfaktor på 
1,4. Dette oppnås ikke uten tiltak som drenering, fjerning av løsmasser eller 
masseutskifting. Flermannsboliger har i praksis krav om ikke å ligge skredutsatt.  
 
Det skal ikke fylles ut masse eller hageavfall ut for brattere områder nær hus og 
hager. 
 
 
7.3 Lokalvannshåndtering 


I utgangspunktet er det mulig å slippe lokalt overflatevann i flere av bekkene. Ved 
utbygging øker en imidlertid avrenningshastigheten slik at de midlere flommene 
øker i størrelse, og gir hyppigere forhold med stor erosjon. Det er viktig at det 
lages et eget overvannsystem slik at en ved utbygging ikke slipper drensvann ut i 
skråninger. Dette vil med stor sannsynlighet lede til grunne skred.  
 
7.4 Adkomst 


Adkomst via Støalandet vil kreve utvidelse av eksisterende veg. Stabiliteten i 
dette området kan ved rett utforming bedres ved utvidelse av vegen med fylling i 
elva. Det er for øvrig overflateglidninger ned mot vegen. 
 
Ny bru over Storelva kommer inn i et område der en må påregne at det må utføres 
fyllingsarbeid for å stabilisere veg og fylling inn på land. Ved pumpestasjonen rett 
nordenfor er det bløte forhold. 
 
7.5 Radon 


Det er svart leirskifer synlig i enkelte blotninger. Bygging og deponering i og av 
slik skifer må følge miljøkrav for håndtering av slike bergarter. 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret


BESTEMMELSER
Kommunedelplan for ”Krakstadmarka”


Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 20.11.2012


1.gangs behandling i planutvalget 03.12.12, SAKNR. 06/1314


Med hjemmel i Plan- og bygningslovens (Pbl) § 11-9 fastsettes bestemmelser til 
kommunedelplanen. Juridisk bindende bestemmelser står i ramme. Øvrig tekst, nedenfor 
ramme, er retningslinjer. Tiltak som ikke er i samsvar med de juridisk bindende 
bestemmelsene i rammene må behandles som dispensasjon eller plansak. Retningslinjene 
gir da veiledning for kommunens behandling. Retningslinjene er kun veiledende og kan 
ikke brukes som selvstendig begrunnelse for vedtak, men er ment som en klargjøring av 
hvordan bestemmelsene skal forstås.


KOMMUNEPLANBESTEMMELSER TIL AREALDELEN.
§ 1. Generelle bestemmelser.


Disse planbestemmelsene er gitt i hht Planlovens § 11-7 Arealformål og § 11-8 
Hensynssoner. De er delt i juridisk bindende bestemmelser og utdypende retningslinjer som 
ikke er juridisk bindende. 
Tiltak som ikke er i samsvar med de juridisk bindende bestemmelsene i rammene, må 
behandles som dispensasjon eller plansak.


I tillegg til disse bestemmelsene gjelder kommuneplanens alminnelige bestemmelser.
Den viste arealbruken kan justeres og fravikes i noen grad når reguleringsplaner 
opparbeides. Kommunen avgjør om endringene er så store at de vil kreve 
konsekvensutredning. 
Reguleringsplaner der formålet er i samsvar med arealbruken i kommuneplanens arealdel 
skal fortsatt gjelde.


§ 2. Planformål.  Planlovens § 11-7.
Planen er delt inn i følgende formål, nåværende og fremtidige:
1. Bebyggelse og anlegg.


1. Boliger AB_1-9 og AB_F_1-13
2. Offentlig tjenesteyting AOF_F_1-2
3. Uteoppholdsareal AUA_F_1-4


2. Samferdsel og teknisk infrastruktur
1. Veger SV_1-3 og SV_F_1-7
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2. Hovedgangveger SHS_F_1-9


3. Grønnstruktur
1. Naturområde GN_F_1-2
2. Turdrag GTD_F_1-4


4. Landbruks-, natur og friluftsområder
1. Landbruks-, natur og friluftsområder LNFR_1-10


§ 3.  Hensynssoner.  Planlovens § 11-8.
Planen har følgende faresoner:


1. Ras- og skredfare H310_1-2
2. Flomfare H320_1
3. Høyspentlinjer H370_1


§ 4.  Bebyggelse og anlegg.


§ 4.1 Felles for alle byggeområder


§ 4.1.1 Plankrav
I områder avsatt til byggeområder, kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens 
20-1 a), b), c), d), g), h), i) j), k), l) og m) og § 20-2 ikke finne sted før området inngår i 
detaljplan.


Følgende tiltak kan unntas fra plankravet, dersom dette ikke vil vanskeliggjøre utarbeidelse 
eller gjennomføring av reguleringsplan:


- Mindre tilbygg, påbygg eller ombygging av eksisterende bebyggelse.
- Installasjoner og bygninger som er del av kommunaltekniske anlegg.


• Mindre byggearbeid, i henhold til sak § 4-1 og pbl § 20-3 tiltak som ikke krever søknad og 
tillatelse, omfattes ikke av plankravet.
• Pbl § 20-1 gjelder tiltak som krever søknad og tillatelse. Dette omfatter de fleste vanlige 
byggetiltak på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder.
• Følgende tiltak som nevnt i pbl § 20-1 er ikke omfattet av plankravet:


- § 20-1 e): Riving av tiltak som nevnt under § 20-1 a.
- § 20-1 f): Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner.


§ 4.1.2 Utbyggingsrekkefølge.
I byggeområder for nye boliger kan utbygging ikke finne sted før følgende forhold er sikret 
i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer;


- Tekniske anlegg, dvs. veg, vann- og avløpsanlegg, brannvann, strømframføring.
- Trafikksikker atkomst for gående, syklende og kjørende.
- Skolekapasitet og trafikksikker skolevei.
- Lekeareal 
- Samfunnssikkerhet herunder; flomfare, skredfare, radon, forurensning i grunn. 
- Natur og kultur
- Grunnvann
- Universell utforming
- Ekstremnedbør/overvann
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§ 4.1.3 Radon.
Alle bygg for varig opphold skal prosjekteres mht tiltak mot radon.


0 § 4.1.4 Støy.
Det skal dokumenteres at anbefalte støygrenser i tabell 2 i ”Retningslinjer for behandling av 
støy i arealplanleggingen, T-1521” følges ved planlegging av ny virksomhet eller 
bebyggelse.


Innen planområdet skal det ikke anlegges virksomheter som er uvanlig mht støy i områder som 
i hovedsak er et boligområde.


1


2 § 4.1.5 Flom.
Det tillates ikke etablering av ny bebyggelse langs vann og vassdrag lavere enn nivået for en 
200-årsflom, med mindre det utføres tiltak som sikrer ny bebyggelse mot flom. Det samme 
gjelder ved fornying og eller reetablering av eksisterende bebyggelse. 


3 § 4.1.5 Geotekniske og hydrogeologiske undersøkelser.
Det skal i alle reguleringsplaner dokumenteres at geotekniske og hydrogeologiske forhold 
skal være utredet og ivaretatt. Kommunen avgjør dette i hvert enkelt tilfelle.


§ 4.1.6 Universell utforming.
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det så langt det terrengmessig er praktisk mulig, 
tas hensyn til tilgjengelighet for alle i tråd med prinsippene om universell utforming. 


Utbyggere må dokumentere dersom det ikke er praktisk/økonomisk mulig å ha mer enn 50 
% leiligheter som er tilrettelagt for universell utforming innen hvert delfelt.


4 Universell utforming innebærer at bygg og uteområder skal formes på en slik måte at 
flest mulig kan leve, bo og bruke området uten spesiell tilrettelegging eller hjelp.


5 § 4.1.7.  Utbyggingsavtaler.
Det skal søkes å inngå utbyggingsavtaler mellom kommunen og private utbyggere. 
Hensikten er at utbyggere tar sine forholdsmessige andeler av felles samferdsels- og 
infrastrukturanlegg.


6


7 § 4.1.8.  Fjernvarme.
Planområdet ligger i konsesjonsområdet for fjernvarme. Større bygninger kan bli påkrevd 
knyttet seg til fjernvarmeanlegg dersom slike ligger i høvelig nærhet.


8







s. 4


9 § 4.1.9.  Overvann.
Overvann skal håndteres lokalt eventuelt med fordrøyningsbasseng til nærmeste vassdrag.


10


11 § 4.1.10.  Byggegrenser til terrengskråninger.
Alle bygg og anlegg skal forholde seg til nærmeste terrengskråning slik geotekniske 
rapporter krever i hvert enkelt tilfelle. Hvis ikke stedlige geotekniske forhold er 
detaljundersøkt gjelder en byggegrense på 20m.


12


13 § 4.1.11.  Kulturminner.
Områdene er befart mht automatisk fredede kulturminner. Der en finner slike som ikke er 
forhåndskjent skal alle arbeider stanses og vernemyndighetene varsles.


Kjente kulturminner kan søkes frigitt som ledd i reguleringsplanbehandlingen.


1 § 4.2 Boliger. Eksisterende AB_1 – 9 og fremtidige AB_F_1  - 13. 
§ 4.2.1 Fellesbestemmelser boligområder
De eksisterende områdene, AB_1 – 9 kan fortettes, med konsentrert småhusbebyggelse 
tilpasset eksisterende boligers form og størrelse.


De nye områdene for boliger AB_F_1 -13 skal ha minimum 40 % BRA, og tilpasses 
områdenes grunnforhold, landskap, naturforhold og naboskap.


Innen de nye områdene for boliger AB_F_1-13 skal det være avsatt felles gang-
/sykkelveger og/eller turdrag som tillater allmennheten fri ferdsel til offentlige veger og 
grøntområder.


For hver bolig gjelder kommunens vedtekter og krav om parkering og tilgang til fri- og 
lekeområder. I hvert boligområde skal det avsettes tilstrekkelige områder for nevnte formål, 
i hht kommunens arealnormer.


Områdene kan der det er nødvendig og hensiktsmessig planeres og terrenget stedvis senkes 
for å tilrettelegge for boligbebyggelse.


0


1 § 4.2.2 De enkelte boligområdene.
AB_1 – AB_9.
Dette er eksisterende områder som kan fortettes med konsentrert småhusbebyggelse.


AB_F_1-3.
Området skal bebygges med konsentrert småhusbebyggelse, men med muligheter for noe 
blokkbebyggelse. 


AB_F_4-12.
Området skal bebygges med konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. 
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AB_F_13.
Området skal bebygges med konsentrert småhusbebyggelse. 


2 § 4.3 Offentlig tjenesteyting. AOF_F_1.
Området skal benyttes til skole, barnehage og eller syke-/pleieinstitusjoner. 


Til eventuell skole skal nødvendige skoleidrettsanlegg være en del av tomta.


Før området kan bebygges elveskråningen vest for området forebygges i tilstrekkelig grad. 
Vegen/brua SV_5 må være opparbeidet før området tas i bruk.


3 § 4.4 Offentlig tjenesteyting. AOF_F_2.
Området skal benyttes til barnehage. 


4 § 4.5 Uteoppholdsareal. AUA_F_1 – 4.
Områdene skal tilrettelegges for alminnelig opphold og lek. Vegetasjonen skal være 
parkmessig. I områdene kan det etableres anlegg og mindre bygg som fremmer formålet 
med bruken. Uteoppholdsarealene skal være felles eie.


§ 5. Samferdsel og teknisk infrastruktur


0 § 5.1 Veger. SV_1 – 3.
Vegene skal ha standard som samleveg, eventuelt med fortau. Byggegrense til vegene skal 
være 10m fra senterlinje. Vegene skal være i offentlig eie. Vegstandard skal godkjennes av 
kommunen.


1 § 5.2 Veger. SV_F_1 – 7.
Vegene skal ha standard som samleveg, eventuelt med fortau. Byggegrense til vegene skal 
være 10m fra senterlinje. Vegene skal være i offentlig eie. Vegstandard skal godkjennes av 
kommunen.


Det stilles krav til konsekvensutredning til brua SV_5 mht brukarenes betydning for 
grunnens stabilitet (geoteknikk) og mulige strømningspåvirkning i elva.


Vegene er vist uten skråningsutslag, da deres eksakte utforming ikke er bestemt av denne 
kommunedelplanen. Når de skal inngå i reguleringsplan kan traseene justeres og da skal 
skråningsutslagene inngå i de planene.


§ 5.3 Hovedgangveger. SHS_F_1 – 9.
Vegstandard skal godkjennes av kommunen. De kan anlegges som fortau der terreng og 
andre hindringer vanskeliggjør full separasjon fra kjørevegen. Vegene skal være i offentlig 
eie.


§ 6. Grønnstruktur


0 § 6.1 Naturområde. GN_F_1-2
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I naturområdene skal det kun hugges og gjøres inngrep for skogskjøtsel og hindre 
naturskade. Stier kan vedlikeholdes/etableres.  Naturområdene skal være i privat eie.


1 § 6.2 Turdrag. GTD_F_1-4.
I turdragene kan det opparbeides og vedlikeholdes stier og hvileplasser. Hvis mulig bør det 
tilrettelegges helt eller delvis for universell utforming. Stier og oppholdsplasser kan ha 
harde dekker. Turdragene skal være i offentlig eie.


§ 7. Landbruks-, natur og friluftsområder


0 § 7.1 Landbruks-, natur og friluftsområder. LNFRA_1 -10.
I disse områdene kan det drives tradisjonelt skogbruk. 


I områdene kan det ikke gjøres bygge- eller anleggsmessige tiltak som ikke er nødvendig 
for skogsdriften.


Landbruksområdene skal være i privat eie.


Der det hugges i eller ved siden av stier bør hogstavfall ryddes. Terreng tilbakeføres til 
naturlig tilstand i de tilfeller hogstmaskiner gjør vesentlige sår i terrenget.


§ 8. Faresoner


0 § 8.1 Ras- og skredfare. H310_1.
Gjelder områder med kvikkleire. I disse sonene skal det ikke gjøres bygnings- eller 
anleggsmessige tiltak som kan påvirke stabiliteten negativt eller som kan være til skade eller 
usikkerhet for selve tiltakene. 
Så langt det er skjøtselsmessig forsvarlig skal trær og annen vegetasjons rotsystemer 
bevares. 


1 § 8.2 Flomfare. H320_1.
I disse sonene skal det ikke gjøres bygnings- eller anleggsmessige tiltak som ikke tåler flom 
eller kan påvirke stabiliteten i elvesidene negativt. 


Så langt det er skjøtselsmessig forsvarlig skal trær og annen vegetasjons rotsystemer 
bevares. 
Anleggsmessige tiltak kan utføres som et ledd i elveforbygning.


2 § 8.3 Høyspenningsanlegg. H370_1.
I disse sonene kan det ikke anlegges bygninger med rom for varig opphold. Områdene kan 
bebygges dersom høyspentkablene fjernes eller legges i kabelgrøfter.
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§ 9. Rekkefølgebestemmelser.


Før det gis brukstillatelse for område AB_F_1 skal Uteoppholdsareal AUA_F_1 samt 
SV_F_1 og SHS_F_1 frem til AUA-F-2 være opparbeidet. Dessuten skal det være 
tilfredsstillende atkomst ned til FV35 ved Hvervenkastet.


Før det gis brukstillatelse for område AB_F_2 skal Uteoppholdsareal AUA_F_2 samt 
SV_F_1 og SHS_F_1 frem til SV_F_3 være opparbeidet.


Før det gis brukstillatelse for område AB_F_3 skal Uteoppholdsareal AUA_F_3 samt 
SV_F_1 og SHS_F_1 frem til SV_F_2 være opparbeidet.


Før det gis brukstillatelse for område AB_F_4 skal Uteoppholdsareal AUA_F_3 samt 
SV_F_1 og SHS_F_1 frem til SV_F_2 være opparbeidet.


Før det gis brukstillatelse for områdene AB_F_5 og 6 skal vegene SV_3, SV_4, SV_5 samt 
SHS_4, SHS_F_5, SHS_F_8 og SHS_F_9 være opparbeidet. Det samme gjelder 
oppgradering av SV_1.


Før det gis brukstillatelse for områdene AB_F_7-8 og 10 skal vegene SV_4, SV_6 samt 
SHS_4, SHS_F_5 og SHS_F_ 8 være opparbeidet. Det samme gjelder oppgradering av 
SV_1.


Før det gis brukstillatelse for område AB_F_9 skal vegene SV_5, samt SHS_F_5, 
SHS_F_8, SHS_F_9 og SHS_7 langs området være opparbeidet. Det samme gjelder 
oppgradering av SV_1.


Før det gis brukstillatelse for områdene AB_F_11-13 skal vegene SV_F_5, SV_F_6 samt 
SHS_5, SHS_F_6 og AUA_F_4 være opparbeidet. Det samme gjelder oppgradering av 
SV_1.


Før det gis brukstillatelse for område AOF_F_1 skal vegene SV_F_4, SV_F_5 samt 
SHS_F_4, SHS_5 og SHS_F_8 være opparbeidet. Det samme gjelder oppgradering av 
SV_1.
Dessuten skal nødvendig elveforbygning langs Storelva være utført.


Før det gis brukstillatelse for område AOF_F_2 skal vegene SV_F_1, SHS_1 frem til 
AB_F_2 samt AUA_F_2 være opparbeidet.
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Reguleringsformål 
 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål: 


 
1. Bebyggelse og anlegg 


Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse   BBK1-3 
Garasjeanlegg for boligbebyggelse    f_BGA  
Renovasjonsanlegg      f_BR1-2 
Uteoppholdsareal      f_BU 


 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 


Veg        o_SV 
Kjøreveg       f_SK1-2 
Fortau        o_SF1-2 
Gang-/sykkelveg      o_SGS 
Annen veggrunn- grøntareal     o_SAG1-3 
Parkeringsplasser      f_SP1-5 


 
3. Hensynssoner 


Sikringssone-frisikt       H140_1 
Bevaring-kulturmiljø       H570_1 


 


 
 


FORMÅLSBESTEMMELSER 
 


§ 1. Felles bestemmelser 
 
§ 1.1 Kulturminner 
Dersom det dukker opp kulturminner i forbindelse med byggearbeider skal alt arbeid stanses og 
kulturmyndighetene varsles, jf. kulturminneloven. 


 
§ 1.2 Kommunaltekniske anlegg 
Kommunaltekniske anlegg som nettstasjoner/trafo, pumpestasjoner, nedgravde avfallsanlegg/ 
beholdere o.l. kan plasseres innenfor planområdet, også på areal avsatt til uteoppholdesområde. 
Plassering skal framgå av utomhusplan. Ved eventuell plassering av ny trafo i området skal det 
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søkes å unngå at lekeplassen utsettes for elektromagnetiske felt over 0,4 microtesla.  
 
§ 1.3. Overvann   
Overvann fra området skal i størst mulig grad håndteres internt på området, som infiltrasjon i 
grunn. 
 
§ 1.4 Parkeringsdekning 
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunale parkeringsbestemmelser. 


 
§ 2. Bebyggelse og anlegg 
 
§ 2.1 Bebyggelse og anlegg- Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse 
 


1. Formål 
Område BBK1-3 nyttes til konsentrert småhusbebyggelse. 


 
2. Utnyttingsgrad 
Maks utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (% BYA) og skal være som vist på 
plankartet.  
 


3. Estetikk 
Ved detaljprosjektering av ny bebyggelse i området skal det tas hensyn til stil og uttrykk på det 
gamle skolebygget.  
 


4. Byggelinje/byggegrense 
Plassering av nye bygninger er angitt med byggelinje som viser omriss av planlagt 
bebyggelse. For å gi planen nødvendig fleksibilitet kan omriss av planlagt bebyggelse 
justeres med +/- 2 m. Byggegrense mot jernbanen er 17 meter, og er vist på 
plankartet.  
 
5. Takform og takvinkel 
I området skal bygningene ha saltak med takvinkel mellom 22 og 40 grader. 


 
6. Byggesøknad 
Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert: Husplassering, sykkelparkering jf. 
kommunale parkeringsregler, tilpasning til omgivelsene, plassering av evt. kommunaltekniske 
anlegg, planlagt gjerde med høyde over 0,5 meter, utnyttelse av ubebygd areal, samt 
dokumentasjon på ivaretakelse av støykrav og eventuelle støytiltak, jf. § 2.1, pkt. 7.  


 
7. Støytiltak 
Alle rom for støyfølsom bruk (soverom og/ eller stue) skal ha vindu i fasade med støynivå i 
tråd med grenseverdiene i retningslinje T-1521. Byggeområdet med tilhørende 
uteoppholdsarealer skal sikres akseptable støyforhold i tråd med gjeldende grenseverdier 
(jf. Miljøverndepartementets retningslinje T-1521). Dersom støynivået blir høyere enn 
grenseverdier, må utbygger sørge for at nødvendige støytiltak gjennomføres. 
Støyforholdene for utearealer, veranda/ balkonger bør sikres ved å sette opp gjerder eller 
lignende. På bygg merket L på plankartet skal det gjennomføres lokale støytiltak. 
 


§ 2.2 Bebyggelse og anlegg- Garasjeanlegg for boligbebyggelse 
1. Formål 
Området f_BGA kan nyttes til felles garasjeanlegg for boligbebyggelse.  
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2. Byggegrense 


Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggrenser er vist på plankartet. Garasjen 


tillates plassert 1,0 m fra nabogrensen mot eiendommen 50/239 


3. Takform og takvinkel 
I området skal bygningene ha saltak eller pulttak med maksimal takvinkel 22°.  
 


§ 2.3 Bebyggelse og anlegg- Renovasjonsanlegg 
1. Formål 
Område f_BR1-2 kan nyttes til renovasjonsanlegg.  


 
§ 2.4 Bebyggelse og anlegg- Uteoppholdsareal 
1. Formål 
Område f_BU skal nyttes til kombinert felles uteoppholdsareal og lekeplass 
 
2. Utforming og opparbeidelse 
Fellesområder, offentlige arealer og uteoppholdsområder skal planlegges etter prinsippene for 
universell utforming.  NS 11001 legges til grunn for videre detaljprosjektering av veier, plasser 
og bebyggelse. Området UL skal opparbeides med høy estetisk kvalitet og utformes og utstyres 
slik at det innbyr til lek og sosialt fellesskap.  Arealet skal inneholde benker og minimum 3 
lekeredskaper.  
 
3. Eiendomsforhold 
Området skal eies og driftes av eiendommene 50/15 og 50/328 med like andeler. 
 
 


§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
§ 3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Veg 
1. Formål 
Området o_SV skal nyttes til veg.  
 
2. Eiendomsforhold 
Området er offentlig. 


 
§ 3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Kjøreveg 
1. Formål 
Områdene f_SK1-2 skal nyttes til kjøreveg.  
 
 


2. Opparbeiding 
Valg av standard, samt drift og vedlikehold er opp til eiere av boligene i område BBK1-2. 


 
3. Eiendomsforhold 
f_SK1 skal eies og driftes av boliger i området BBK1.  
f_SK2 skal eies og driftes av boliger i området BBK2-3.  
 
§ 4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Fortau 
1. Formål 
Områdene o_SF1-2 nyttes til fortau.   
 
2. Eiendomsforhold 
Områdene er offentlig. 
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§ 4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Gang-/sykkelveg 
1. Formål 
Området o_SGS nyttes til gang- og sykkelveg.  
 
2. Eiendomsforhold 
Gang- og sykkelvegen er offentlig. 
 


§ 4.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Annen veggrunn-grøntareal 
 


1. Formål 
Områdene o_SAG1-3 er grøntbelte/grøft, og er regulert i 1,5 meters bredde.  
 
2. Eiendomsforhold  
Områdene er offentlig.  
 
§ 4.4 Parkering 
1. Formål 
Områdene f_SP1-5 nyttes til parkering.  
 
2. Eiendomsforhold 
Parkeringsplassen SP1 er felles for bebyggelse i området BBK1. 
Parkeringsplassene SP2-5 er felles for bebyggelse i område BBK2-3.  


 
 
§ 5. Hensynssoner 


 


§ 5.1 Sikringssone- frisikt 
Frisiktsone er vist med stiplete linjer og mål på plankartet. 
I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum. 
 
§ 5.2 Bevaring kulturmiljø (bygning) 
1. Formål 
Området er vist med skravur på plankartet og har betegnelsen H570_1. Hensikten med 
bevaringsformålet med tilhørende bestemmelser er å bevare bygningens kulturhistoriske, 
arkitektoniske og miljømessige verdier.  


2. Riving  
Den bestående bebyggelse tillates ikke revet.  


3. Tilbygg, ombygging og vedlikehold 
Bestående bygning kan tilbygges, utbedres, moderniseres og ombygges forutsatt at 
bygningens eksteriør med hensyn til størrelse, form, detaljering, materialbruk og farger blir 
opprettholdt. Ved tilbygg, utbedring, reparasjon, evt. gjenoppføring, skal opprinnelige 
bygningsdeler i størst mulig grad tas vare på og gjenbrukes i sin rette sammenheng. Ved 
utbedring og reparasjon av eksisterende bygning skal alle inngrep som medfører utskiftning av 
materialer på forhånd forelegges kommunen til behandling. Bygninger skal holdes i slik stand at 
verneverdiene ikke settes i fare.  
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§ 6. Rekkefølgebestemmelser 
 


 
§ 6.1 Opparbeiding 


• Før det gis brukstillatelse for nye boliger innenfor planområdet skal følgende områder 
være opparbeida i samsvar med planen:  
- o_SGS  (gang/sykkelveg) 
- o_SF1  (fortau) 
- f_BU  (uteoppholdsareal)  


• Før det gis brukstillatelse for nye boliger i område BBK1 skal f_SP1 være opparbeida.  


• Før det gis brukstillatelse for nye boliger i område BBK2-3 skal f_SP2-FP5 være 
opparbeida.  


 
§ 6.2 Sikkerhetsgjerde 
Før det gis brukstillatelse for nye boliger innenfor planområdet skal sikkehetsgjerde være 
etablert mot jernbanesporet.  
 
§ 6.3 Utbyggingsavtale 
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for 
disse anleggene.  
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FORORD 


Asplan Viak har vært engasjert av Ringerike kommune for å utarbeide en handels- og 


byutviklingsanalyse med forslag til mulige grep og strategier for fremtidig utvikling av 


Hønefoss by.  


Som en del av prosjektet har det også vært gjennomført et verksted om handels- og 


byutvikling i Hønefoss, med rundt 50 deltakere fra handelsstanden, eiendomsutviklere og 


annet næringsliv, politikere, kommune-administrasjonen og nabokommuner. Gjennom dette 


verkstedet er det etablert en mulig arena for videre diskusjon omkring fremtidig utvikling av 


Hønefoss.  


Ole Einar Gulbrandsen har vært Ringerike kommunes kontaktperson for oppdraget. Guri 


Skinnes og Gunnar Hallsteinsen har også deltatt fra kommunenes side.  


Øyvind Dalen har vært oppdragsleder for Asplan Viak, og hatt ansvar for analysearbeidet, 


mens Sissel Engblom har hatt ansvar for den arkitekt- og planfaglige delen av prosjektet.  


 


Revidert utgave 03 etter gjennomlesing og tilbakemeldinger fra Ringerike kommune.  
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Innledning 


Hønefoss er en by i vekst, og Ringerike har sett behov for en overordnet analyse som setter 


fremtidig handels- og byutvikling i kommunen i sammenheng. Ringerike har ambisjoner om 


vekst, fortrinnsvis lokalisert til Hønefoss, og samtidig er det økt interesse for etablering av 


handel og annen næringsvirksomhet i byens randsone. 


Ringerike kommune har følgende målsetninger for fremtidig byutvikling i Hønefoss: 


 Hønefoss skal fremstå som en kompakt miljøby basert på bærekraftig utvikling 


 En levende bykjerne 


 Robust senterstruktur 


Foreliggende handels- og byutviklingsanalyse skisserer noen mulige strategier for hvordan 


Hønefoss kan nå disse målene. Hovedhensikten med analysene er å få fram kunnskap som 


gir grunnlag for å foreslå en strategi for Hønefoss by, og er således begrenset til denne delen 


av Ringerike kommune. Analysene av dagens situasjon er gjort på kommuneplannivå, og 


bidrar med beslutningsrelevant kunnskap for videre planarbeid i kommunen. Anbefalingene 


for fremtidig utviklingstrekk fokuserer spesielt på muligheter for å etablere et robust og 


bærekraftig bysentrum, og konsekvenser for transportomfang, og tar utgangspunkt i følgende 


tidshorisonter: 


 Kort sikt: 2015 


 Mellomlang sikt: 2020 


 Lang sikt: 2030 


Disse milepælene kan sees i sammenheng med flere planlagte og igangsatte 


samferdselsprosjekter som vil kunne påvirke vekstvilkår og utviklingsmuligheter i både 


Hønefoss og Ringeriksregionen for øvrig. Særlig vil etablering av en ny Ringeriksbane med 


reisetid til Oslo ned mot 30 min være avgjørende for Ringerikes muligheter for å knytte seg 


nærmere opp mot Stor-Oslo, og ta del i den store befolkningsveksten som er ventet der. 


Rapporten er delt inn i tre hoveddeler; 


Fase I gir en analyse av dagens bolig-og arbeidsplasstruktur, tilgjengelighet for gående og 


syklende, fordeling av handel, service og annen sentrumsrettet næring, samt fordeling og 


omsetningsutvikling for ulike varegrupper innenfor detaljvarehandel. Til slutt gis det en 


oppsummering av de viktigste slutningene som kan trekkes av analysen. 


Fase II presenterer først gjeldene lovverk og hvilket handlingsrom dette gir for kommunenes 


muligheter til å styre utviklingen av Hønefoss i ønsket retning, og deretter kunnskap om 


bærekraftig byutvikling basert på erfaringer fra andre byer og regioner i Sverige og Norge. 


Fase III presenter først noen utfordringer og muligheter for Hønefoss by basert på det 


analysegrunnlaget som nå er etablert, sammenstilt med annen erfaring om byen, og deretter 


forslag til overordnede grep og strategier, samt mulige generatorer for fremtidig handels- og 


byutvikling for Hønefoss.  
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1 FASE I – ANALYSE AV DAGENS SITUASJON 


1.1 Bakgrunn 


Formål 


Formålet med denne fasen er å etablere et kunnskapsgrunnlag som beskriver dagens 


situasjon. Kunnskapsgrunnlaget danner basis for videre analyser og utarbeidelse av forslag 


til lokaliseringsstrategi for ulike handelskonsept i kommunen.  


Metodikk  


Ved bruk av GIS-verktøy er det gjennomført en kartlegging av dagens bystruktur basert på 


kommunale kartdata, infrastrukturdata, befolkningsdata og stedfestet bedriftsregister. Som 


en del av kartleggingsarbeidet ble det gjennomført en befaring i Hønefoss. Befaringen ble 


gjort til fots og med bil. Det er også innhentet omsetningsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå 


(SSB) fordelt på ulike varegrupper, som grunnlag for å beregne dekningsgrad og 


konkurranseforhold for ulike handelstilbud, både internt i kommunen, og i forhold til 


konkurranse fra nabokommuner/regioner.  


 


1.2 Bolig og arbeidsplasser 


Det bor drøyt 18.500 personer i Hønefoss og omkringliggende bygder, hvorav over 60 % av 


disse bor i, eller rett utenfor sentrumskjernen. Utenom sentrumskjernen er Heradsbygda og 


Haugsbygd de største boligområdene i området, med i overkant av 2500 bosatte på hvert 


sted. Heradsbygda og Haugsbygd ligger nærmere 4 km hhv vest og øst for sentrum. 


Hønefoss med omkringliggende bygder er vist i Figur 1.  


Bebyggelsesstrukturen i Hønefoss består i alle vesentlig grad av eneboliger. Leilighetsbygg 


og blokkbebyggelse utgjør kun 2 % av boligmassen i Hønefoss (inkludert Heradsbyga og 


Haugsbygd). Se Tabell 1.  


 


Tabell 1. Boligtypefordeling i Hønefoss, inkludert Haugsbygd og Heradsbygd  


(kilde Ringerike kommunes FKB-database, 2012) 


Boligtype Antall Andel 


Enebolig 4042 79 % 


Tomannsbolig 448 9 % 


Rekkehus 484 10 % 


Leilighets- og blokkbebyggelse 112 2 % 


Sum 5086 100 % 
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Befolkningstettheten er generelt lav, og ligger hovedsakelig på 2-4 bosatte pr dekar 


(gjennomsnittsverdien i Høenfoss tettsted er 2,0 bosatte pr daa)1. Grovt sett tilsvarer dette 1-


2 boliger pr dekar, eller en gjennomsnittlig tomtestørrelse på 0,5-1 mål (gitt 2 bosatte pr 


boenhet). Som et sammenligningsgrunnlag, er det på generelt nivå nødvendig med en tetthet 


på 3,5 boliger pr dekar for å kunne drifte et økonomisk bærekraftig kollektivtilbud (tilsvarer 7-


10 bosatte pr dekar med 2-3 bosatte pr boenhet). Få områder i Hønefoss har en slik tetthet i 


dag. Befolkningstettheten er vist i Figur 2 og Figur 3, mens boligtypesammensetningen er 


vist i Figur 4.  


Figur 5 og Figur 6 viser bygningsfunksjoner i Hønefoss. Kartet viser at Hønefoss har en 


kompakt bykjerne, med et tydelig skille mot tilgrensende boligområder. 


I Hønefoss og omkringliggende byger er det drøyt 11 700 arbeidsplasser. Det er fem større 


arbeidsplasskonsentrasjoner i området; Sentrum, Hvervenkastet (Ringerike sykehus), 


Hvervenmoen, Eikeli og Hensmoen. Drøyt 30 % av arbeidsplassene i Hønefoss er lokalisert 


til sentrum.  Hvervenkastet/Hvervenmoen er den nest største konsentrasjonen med 16 % av 


arbeidsplassene i området. Se Tabell 2 og Figur 7 - Figur 9 for fordeling av arbeidsplasser og 


arbeidsplasskonsentrasjoner i området.  


 


Tabell 2. De største arbeidsplasskonsentrasjonene i Hønefoss og omkringliggende bygder (kilde Stedfestet 


bedriftsregister SSB (2011), kvalitetssikret av Asplan Viak).  


Område 
Antall ansatte Andel 


Sentrum                3 600  31 % 


Eikeli                1 230  11 % 


Hvervenkastet                   840  7 % 


Hvervenmoen                1 100  9 % 


Hensmoen                   640  5 % 


Andre områder                4 290  37 % 


Sum              11 700  100 % 


 


                                                
1
 Kartlegging basert på kommunens arealressursdatabase, som inneholder sammenhengende bebygde områder, 
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Figur 1. Bosetningsmønster i Hønefoss. Drøyt 60 % av befolkningen bor i, eller rett utenfor sentrum. 


Områdeinndeling: Asplan Viak. Kilde Ringerike kommunes FKB-database, befolkningsdata fra SSB (2011).   
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Figur 2. Befolkningstetthet i Hønefoss og omkringliggende bygder. Kilde Ringerike kommunes FKB-database 


(arealressurskart) og befolkningsdata fra SSB (2011).  
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Figur 3. Befolkningstetthet i Hønefoss sentrum. Kilde Ringerike kommunes FKB-database (arealressurskart) og 


befolkningsdata fra SSB (2011).  
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Figur 4. Boligtypesammensetningen i Hønefoss sentrum. Kilde Ringerike kommunes FKB-database. 


 







Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 11 


 


Ringerike kommune Asplan Viak AS 


 


 


Figur 5. Bygningsfunksjoner i Hønefoss. Kilde Ringerike kommunes FKB-database (2012) 
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Figur 6. Bygningsfunksjoner i Hønefoss sentrum. Kilde Ringerike kommunes FKB-database (2012) 
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Figur 7. Arbeidsplasstetthet i Hønefoss og omkringliggende bygder. Kilde stedfestet bedriftsregister SSB (2011), 


kvalitetssikret av Asplan Viak, og FKB-database Ringerike kommune (arealressursflater).  
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Figur 8. Arbeidsplasstetthet i Hønefoss. Kilde stedfestet bedriftsregister SSB (2011), kvalitetssikret av Asplan 


Viak, og FKB-database Ringerike kommune (arealressursflater).  
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Figur 9. Fordeling av arbeidsplasser i Hønefoss sentrum. Kilde stedfestet bedriftsregister SSB (2011), 


kvalitetssikret av Asplan Viak, og FKB-database Ringerike kommune (arealressursflater).  
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1.3 Tilgjengelighet 


Det er etablert en ATP-modell for hhv gangforbindelser og sykkelforbindelser for Hønefoss 


og omkringliggende bygder. Disse modellene muliggjør beregning av antall bosatte og 


ansatte i ulike reiseavstander (reisetid eller avstand) fra ulike destinasjoner i området, samt 


gjennomsnittlig reisetid til forskjellige destinasjoner. Modelleringen av sykkelnettverket tar 


hensyn til topografi, slik at hastigheten varierer med stigningsforholdene langs veien.  


Tilgjengelighetsberegninger til Søndre Torg viser at selv om hovedtyngden av 


boligbebyggelsen i Hønefoss er lokalisert i og rundt sentrum, er det relativt få bosatte i 


akseptabel gangavstand til sentrumskjernen. 30 % av befolkningsmengden i Hønefoss har 


mindre enn 20 min gangavstand til Søndre Torg (6 100 av 18 500). 20 min gangavstand 


tilsvarer 1,5-1,8 km ved normal ganghastighet. Samtidig ligger drøyt 30 % av 


arbeidsplassene i regionen innenfor 5-10 min gangavstand fra Søndre Torg (tilsvarer 400-


800 m ved normal ganghastighet), og er således et godt utgangspunkt for kollektivbetjening 


med ett sentralt knutepunkt.  


 


 


Figur 10. Antall bosatte og ansatte i ulike gangavstander fra Søndre Torg. Kilde ATP-modellen (Asplan Viak), 


befolkningsdatabase SSB (2011), stedfestet bedriftsregister SSB (2011), kvalitetssikret av Asplan Viak 


 


Sykkeltilgjengeligheten til sentrum er vesentlig bedre. 65 % av befolkningen i Hønefoss bor 


innenfor 15 min sykkelavstand fra Søndre Torg (12 000 av 18 500). 15 min sykkeltid tilsvarer 


4-5 km, avhengig av topografi.  80 % arbeidsplassene i området ligger innenfor 15-20 min 


sykkelavstand fra Søndre Torg. 
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Figur 11. Antall bosatte og ansatte i ulike sykkelavstander fra Søndre Torg. Kilde ATP-modellen (Asplan Viak), 


befolkningsdatabase SSB (2011), stedfestet bedriftsregister SSB (2011), kvalitetssikret av Asplan Viak 


 


Det er også sett på gjennomsnittlig sykkelavstand for bosatte i Hønefoss og omkringliggende 


bygder til ulike reisemål i området. Befolkningsgrunnlaget i beregningene er basert på 


kartutsnittet vist i Figur 12. Beregningene viser at området mellom Storgata/Osloveien, 


Søndre Torg, Jernbanestasjonen, Nordre Torg og Industrigata er det mest tilgjengelige i 


Hønefoss (lavest gjennomsnittlig reisetid). Jo lengre sør for sentrum reisemålet ligger, jo 


høyere blir den gjennomsnittlige reisetiden. Gjennomsnittlig reisetid øker også nordover fra 


Industrigata. 


 


Tabell 3. Gjennomsnittlig reisetid med sykkel til ulike destinasjoner i Hønefoss.  Kilde ATP-modellen (Asplan Viak) 


Reisemål Gjennomsnittlig reisetid Gjennomsnittlig avstand 


Nordre Torg 46 min 11,9 km 


Rema, Hønegata 46 min 11,9 km 


Søndre Torg 46 min 12,0 km 


Jernbanestasjonen 48 min 12,2 km 


Storgata/Osloveien 47 min 12,3 km 


Industrigata 48 min 12,4 km 


Kremmertorget 49 min 12,5 km 


Tolpinrud 50 min 12,8 km 


Høgskolen 52 min 13,3 km 


Hvervenmoen 55 min 14,0 km 
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Figur 12. Grunnlag for beregning av gjennomsnittlig reisetid med sykkel 
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Figur 13. Ulike gangavstander fra Søndre Torg. Kilde ATP-modellen (Asplan Viak), Ringerike kommunes FKB-


database. 
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Figur 14. Ulike sykkelavstander fra Søndre Torg. Kilde ATP-modellen (Asplan Viak), Ringerike kommunes FKB-


database. 
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1.4 Handel og senterfunksjoner 


Ved siden av handelsvirksomheten er en rekke andre funksjoner viktig for et sentrums 


attraktivitet og konkurransestyrke. I henhold til Statistisk Sentralbyrå (SSB) inngår følgende 


virksomhetstyper i definisjonen senterfunksjoner: 


 Varehandel, inkludert reparasjon av varer til personlig bruk 


 Hotell, cafe- og restaurantvirksomhet 


 Transport (taxi, reisebyrå og turistkontor) 


 Finansiell tjenesteyting og forsikring 


 Eiendomsdrift og annen forretningsmessig tjenesteyting  


(Forskning og utvikling, rådgiving og andre kontorbedrifter) 


 Offentlig forvalting 


 Helse- og sosialtjenester (lege, tannlege, fysioterapi og lignende) 


 Sosiale og personlige tjenester (kino, teater, bibliotek, museum, galleri med mer)  


Dette er alle virksomheter som er med å gjøre et sentrum attraktivt, både å besøke, bo i, og 


etablere nye virksomheter i.  


Senterfunksjoner er også ofte virksomheter med mye besøk, som bør lokaliseres sentralt slik 


at flest mulig kan nå dem med minst mulig transportbehov, i tillegg til at de bør være lett 


tilgjengelig også for personer som av ulike årsaker ikke disponerer privatbil. Et mangfoldig 


sentrum vil være et godt økonomisk utgangspunkt for både handel og andre private 


servicefunksjoner (spisesteder, cafe, helsetjenester, personlig tjenesteyting, med mer). 


Det er gjort en kartlegging av fordeling av antall ansatte i virksomheter som inngår i 


definisjonen senterfunksjoner.  


Kartleggingen viser at hovedtyngden av senterfunksjoner i Hønefoss er konsentrert om to 


områder; sentrum og Hvervenmoen/Hvervenkastet. Drøyt halvparten av senterfunksjonene i 


Hønefoss er lokalisert til sentrum, mens i underkant av 30 % ligger på 


Hvervenmoen/Hvervenkastet. Den høye andelen på Hvervenmoen/Hvervenkastet skyldes 


stort innslag av kontorvirksomheter, blant annet Statens Kartverk (Ringerike sykehus regnes 


ikke som sentrumsfunksjon). På strekningen mellom sentrum og 


Hvervenmoen/Hvervenkastet er det en konsentrasjon av sentrumsfunksjoner syd på Eikeli, 


hovedsakelig knyttet til handel.   


 


Tabell 4. Fordeling av senterfunksjoner i Hønefoss. Kilde Stedfestet bedriftsregister SSB (2011), kvalitetssikret av 


Asplan Viak 


Område Antall Andel 


Sentrum          1 730  49 % 


Eikeli             490  14 % 


Hvervenmoen/Hvervenkastet             970  27 % 


Hønegata             360  10 % 


Sum          3 550  100 % 
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Figur 15. Fordeling av senterfunksjoner i Hønefoss. Kilde stedfestet bedriftsregister SSB (2011), kvalitetssikret av 


Asplan Viak.   
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Figur 16. Fordeling av senterfunksjoner i Hønefoss sentrum. Kilde stedfestet bedriftsregister SSB (2011), 


kvalitetssikret av Asplan Viak.    







Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 24 


 


Ringerike kommune Asplan Viak AS 


 


Kartlegging av antall ansatte i handelsbedrifter i Hønefoss viser at handelen hovedsakelig er 


konsentrert om 3 områder; Sentrum inkludert Nordre Torg, Eikeli og Industrigata. 60 % av 


arbeidsplassene innen handel ligger i sentrum, og i overkant av 20 % ligger på Eikeli. 


Kartutsnittet i Figur 18 viser at hovedtyngden av handelstilbudet i Hønefoss finnes innenfor 


mindre under 5 min gangavstand fra Søndre Torg.  


 


Tabell 5. Fordeling av sysselsatte i handelsbedrifter i Hønefoss. Kilde Stedfestet bedriftsregister SSB (2011), 


kvalitetssikret av Asplan Viak 


Område Antall Andel 


Sentrum m/Nordre torg 750  60 % 


Eikeli 295  23 % 


Hvervenmoen/Hvervenkastet 50  4 % 


Industrigata-Hønegata 165  13 % 


Sum 1 260  100 % 


 


Rene dagligvarebutikker (mindre enn 3000m2) og nærsentre som retter seg mot et lokalt 


marked bør kunne etableres i boligområdene så sant det er marked for det. Som en 


tommelfingerregel for å beregne dette kan følgende parametere benyttes (tallene er 


oppskalert til dagens omsetningsnivå) 2: 


 Årlig forbruk pr person: kr 33.000,- 


 Omsetning pr m2 salgsalareal: kr 40-60.000,- 


 Gjennomsnittlig butikkstørrelse: 600-1000 m2 


 Nødvendig kundegrunnlag: 1000-2000 personer 


Disse faktorene kan også benyttes for å vurdere om butikk er tilpasset et lokalt eller regionalt 


marked, med det må tas hensyn til lokale variasjoner. Omsetning pr m2 vil også variere 


avhengig av om butikken er lokalisert midt i sentrum eller ute i boligområdene. 


I en gjennomsnittlig dagligvarebutikk er det erfaringsmessig 1-2 ansatte pr 100 m2 


salgsareal. Kartet i Figur 19 viser teoretisk salgsareal for dagligvarebutikker sammenstilt med 


befolkningsmengden i Hønefoss og omkringliggende bygder.   


   


                                                
2
 Turproduksjonstall for dagligvarebutikker, Prosam-rapport 121/2005,  
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Figur 17. Fordeling av handelstilbud i Hønefoss. Kilde Stedfestet bedriftsregister SSB (2011), kvalitetssikret av 


Asplan Viak 
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Figur 18. Fordeling av handelstilbud i Hønefoss sentrum. Kilde Stedfestet bedriftsregister SSB (2011), 


kvalitetssikret av Asplan Viak 
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Figur 19. Teoretisk salgsareal for dagligvarebutikker i Hønefoss, basert på forutsetning om 1-2 ansatte pr m
2
 


salgsareal.  
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1.5 Handelsomsetning og dekningsgrader 


Dekningsgrad 


Dekningsgraden for varehandel er definert som forholdet mellom omsetning i en 


handelssone og samlet forbruk for bosatte i samme sone, uttrykt i prosent. Som regel er 


handelssonene gitt av kommunegrensene, men det kan også gjøres beregninger på et mer 


detaljert nivå i form av byområder/ større tettsteder.  


Forholdet mellom omsetning og forbruk i hver enkelt sone kan si noe om eventuelle 


handelslekkasjer sonene i mellom. Dekningsgrad kan beregnes både for varehandelen 


samlet, og for utvalgte varegrupper, etter følgende formel: 


 


                 


(                                 )  (                      )
       


 


Gjennomsnittlig forbruk pr person kan beregnes med utgangspunkt i totalomsetningen for en 


større region (eventuelt baseres på generelle tall på nasjonalt nivå), fordelt på antall bosatte i 


samme region.  


Dekningsgrad rundt 100 % betyr at det er god balanse mellom omsetning og kjøpekraft. 


Generelt vil de fleste kommuner ligge noe under 100 %. Lav dekningsgrad betyr at det er en 


handelslekkasje til andre regioner. Høy dekningsgrad betyr at sonen tiltrekker seg handlende 


fra andre regioner.  


Omsetningsstatistikk innhentes fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), som leverer dette på 


kommunenivå og postsonenivå for forskjellige varegrupper.  Statistikk på postsonenivå 


leveres kun dersom det er minst tre aktører innenfor samme bransje i den aktuelle postsone.   


 


Markedsområde 


Et markedsområde er det geografiske nedslagsfeltet til en handelsvirksomhet, og defineres 


av bosetningsmønster, virksomhetens størrelse i form av omsetning, og innslag av 


konkurrerende virksomheter i nærheten. Handelstilbudets vareutvalg er også avgjørende, da 


kundenes reisevillighet varierer for ulike varegrupper.  


Gitt en handelsutbygging (handelsareal) og varetypesammensetning kan man beregne 


handelstilbudets forventede årlige omsetning, og tilhørende kundegrunnlag for å nå denne 


omsetningen (antall kunder/personer). Kundegrunnlaget legges til grunn for å beregne 


handelstilbudets geografiske markedsområde, og vurdere konkurranseforhold i forhold til 


andre tilbud i nærheten.   
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Varegrupper 


Detaljvarehandel3 er i denne analysen definert som summen av dagligvarer, utvalgsvarer og 


plasskrevende varer som selges til personlig forbruk.  Dagligvarer er i hovedsak matvarer og 


andre husholdningsvarer. Utvalgsvarer omfatter mange ulike varer, blant annet klær, sko, 


husholdningsapparater og sportsutstyr. Som plasskrevende varer regnes møbler, hvitevarer, 


byggevarer og varer fra hagesenter. Salg av biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner og 


drivstoff inngår ikke i analysen 


Omsetning i varehandelen defineres med bakgrunn i bransjekoder basert på NACE-


standarden, en internasjonal standard for registrering av private og offentlige virksomheter. 


Bruk av NACE-standarden gjør det mulig å skille på omsetning for ulike varegrupper.  


For analysen i Hønefoss er følgende varegrupper benyttet: 


Detaljvarehandel 


• Summen av 47 ekskl. 47.3 Drivstoff, 47.642 Fritidsbåter, 47.8 Torghandel og 47.9 Postordre 


• + 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner  


• + 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 


Dagligvarer 


• 47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler 


• 47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 


Utvalgsvarer 


• 47.19 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 


• 47.4 Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger 


• 47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretning, eks ”plasskrevende 1 og 2”  


• 47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler, eks 47.642 Fritidsbåter 


• 47.7 Annen butikkhandel i spesialforretning, eks 47.761 Butikkhandel med blomster og planter 


Plasskrevende 1: Møbler, hvitevarer, fargevarer, motorutstyr 


• 47.523 Butikkhandel med fargevarer  


• 47.531 Butikkhandel med tapeter gulvbelegg  


• 47.532 Butikkhandel med tepper  


• 47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 


• 47.591 Butikkhandel med møbler 


• 47.599 Innredningsartikler ikke nevnt annet sted  


• 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler 


• 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 


Plasskrevende 2: Byggevarer/Hagesenter 


• 47.521 Butikker med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 


• 47.524 Butikker med trelast 


• 47.529 Byggevarer ikke nevnt annet sted 


• 47.761 Butikkhandel med blomster og planter 


                                                
3
 Detaljvarehandel er definert i NACE-kodesystemet: Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye 


og brukte varer i eget navn og for egen regning, vesentlig til personlig bruk eller til private husholdninger, fra 
utsalgssted, fra torgplass, ved omførsel eller ved postordre/Internett. Her grupperes også virksomheter som driver 
auksjonshandel og kommisjonssalg ellers til privatpersoner og husholdninger, dvs. salg for annens regning i eget 
navn.  



http://www3.ssb.no/stabas/ItemSelected.asp?ID=5554093&Language=nb

http://www3.ssb.no/stabas/ItemSelected.asp?ID=5554173&Language=nb

http://www3.ssb.no/stabas/ItemSelected.asp?ID=5554133&Language=nb
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Det er innhentet omsetningsstatistikk for Ringerike kommune, Buskerud fylke og for landet 


som helhet. Med basis i statiststikk for landet som helhet er det funnet følgende 


gjennomsnittlige forbruk pr person pr varegruppe for år 2011: 


 


Varegruppe Forbruk pr bosatt [kr] 


Detaljvarer                     72 375  


Dagligvarer                     33 594  


Utvalgsvarer                     23 091  


Møbler, med mer                       9 594  


Bygg og hagesenter                       6 097  


 


Med dette som grunnlag er det funnet følgende dekningsgrader for handelen i Ringerike: 


Varegruppe Dekningsgrad 


Detaljvarer 109 % 


Dagligvarer 99 % 


Utvalgsvarer 110 % 


Møbler, med mer 116 % 


Bygg og hagesenter 143 % 


 


Til sammenligning hadde Drammen og Kongsberg følgende dekningsgrader (basert på 


omsetningstall for 2010)4: 


Varegruppe Drammen Kongsberg 


Detaljvarer 116 % 108 % 


Dagligvarer 107 % 113 % 


Utvalgsvarer 135 % 125 % 


Plasskrevende 102 % 64 % 


 


Utvalget i de enkelte varegruppene er ikke helt identiske (plasskrevende tilsvarer stort sett 


Møbler med mer og Bygg og hagesenter), men tallene gir en indikasjon på omsetningsnivået 


i Ringerike/Hønefoss i forhold til de to andre regionsentrene i fylket.  


I fylkesdelplan for handel og senterstruktur for Buskerud er Hønefoss definert som et 
regionsenter, og det kan diskuteres om kundegrunnlaget for handel i Ringerike også bør 
inkludere bosatte i nabokommunene Hole, Modum og Krødsherad og Jevnaker (til sammen 
27 600 personer). Dette ville i så fall gitt lavere dekningsgrader for Ringerike.,  


Årlig omsetning for detaljvarehandel fordelt på varegrupper for perioden 2008-2011 viser at 


omsetningen stiger for alle varegrupper med unntak for utvalgsvarer, se Figur 20 til Figur 25.  


Årlig omsetningsvekst for dagligvarehandel ligger noe under landsgjennomsnittet, og det er 


særlig perioden 2009-2010 som var lav. Dekningsgraden for dagligvarer ligger omtrent på 


100 %, noe som i utgangspunktet er rett nivå, men dette tyder samtidig på at det er få 


                                                
4
 Handelsanalyse Buskerudbyen, Asplan Viak 2011 (på oppdrag for Miljøverndepartementet)  
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dagligvarekjøp fra bosatte i nabokommunene, gitt at Hønefoss kan tilby et større og mer 


variert dagligvaretilbud.  


Utvalgsvarer hadde en kraftig vekst fra 2008-2009, som sammenfaller med åpning av Kuben 


kjøpesenter. Utvalgsvarer omfatter i stor grad sentrums- og kjøpesentervarer. Årlig 


omsetning har deretter stått mer eller mindre i ro, med en reell nedgang fra 2010-2011. 


Ringerike har en dekningsgrad på 110 % for utvalgsvarer, noe som tilsier et tilbud tilpasset 


befolkningsgrunnlaget, men samtidig noe lavt gitt Hønefoss’ status som regionsenter og 


eneste by i regionen. 


Veksten for Møbler, hvitevarer og motorvarer ligger langt over landsgjennomsnittet. For 


denne varegruppen var det en negativ vekst i perioden 2008-2009 både i Ringerike, 


Buskerud og landet som helhet. Etter dette har omsetningen steget mer i Ringerike enn i 


Buskerud og landet for øvrig. Dekningsgraden ligger også over 100 %.  


Også veksten for bygg og hagesenter ligger vesentlig over landsgjennomsnittet. For denne 


varegruppen var det en negativ vekst i perioden 2008-2009 i landet for øvrig, men ikke i 


Ringerike som hadde en vekst på nærmere 20 %. Vesentlig lavere vekst i 2009-2010 kan 


tyde på at det åpnet et nytt tilbud i 2008 og at markedet deretter har stabilisert seg. 


Dekningsgraden for denne varegruppen ligger over 140 %.  


Med forutsetning om at det er en direkte sammenheng mellom omsetning og antall ansatte, 


og at denne gjelder uavhengig av butikkens lokalisering er det sett på hvordan 


markedsandelen for de fire varegruppene dagligvarer, utvalgsvarer, møbler med mer og 


bygg og hagesenter er fordelt i Hønefoss, se Figur 26 til Figur 29. Analysen viser at sentrum 


er et tyngdepunkt for typisk sentrumshandel (utvalgsvarer og dagligvarer), mens 


Eikeliområdet er et tyngdepunkt for handel med mer plasskrevende varer. Eikeliområdet har 


også en relativt høy markedsandel for dagligvarehandel. Industrigaten/nordre del av 


Hønegata fremstår som et tredje, litt mindre handelsknutepunkt for utvalgsvarer og 


dagligvarer.  


Dekningsgrader over 100 % tilsier at handelstilbudet i stor grad er tilpasset det lokale 


markedet, og at det således i utgangspunktet ikke er behov for å etablere nye tilbud for å 


demme opp for noen handelslekkasje ut av kommunen. Eventuelle nye etableringer 


forventes i første rekke å konkurrere om det samme kundegrunnlaget som eksisterende 


handelstilbud i området. På en annen side vil det være behov for et større handelstilbud ved 


en større befolkningsvekst i regionen, hvor veksten fortrinnsvis lokaliseres til Hønefoss.    
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Figur 20. Årlig omsetning for detaljvarehandel i Ringerike, fordelt på varegrupper. Kilde SSB 


 


Figur 21. Årlig omsetningsvekst for detaljvarehandel i Ringerike, sammenlignet med Buskerud og landet som 
helhet. Kilde SSB. 


 


Figur 22. Årlig omsetningsvekst for dagligvarehandel i Ringerike, sammenlignet med Buskerud og landet som 
helhet. Kilde SSB. 
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Figur 23. Årlig omsetningsvekst for utvalgsvarehandel i Ringerike, sammenlignet med Buskerud og landet som 
helhet. Kilde SSB. 


 


Figur 24. Årlig omsetningsvekst for handel med møbler, hvitevarer og motorvarer i Ringerike, sammenlignet med 
Buskerud og landet som helhet. Kilde SSB. 


 


Figur 25. Årlig omsetningsvekst for handel med bygg og hagesenter i Ringerike, sammenlignet med Buskerud og 
landet som helhet. Kilde SSB. 


  







Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 34 


 


Ringerike kommune Asplan Viak AS 


 


 


Figur 26. Markedsandeler for dagligvarehandel, basert på fordeling av ansatte. Kilde Stedfestet bedriftsregister 
SSB (2011), kvalitetssikret av Asplan Viak 
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Figur 27. Markedsandeler for utvalgsvarehandel, basert på fordeling av ansatte. Kilde Stedfestet bedriftsregister 
SSB (2011), kvalitetssikret av Asplan Viak 
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Figur 28. Markedsandeler for handel med møbler, hvitevare og motorvarer, basert på fordeling av ansatte. Kilde 
Stedfestet bedriftsregister SSB (2011), kvalitetssikret av Asplan Viak 
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Figur 29. Markedsandeler for byggevarer og hagesenter, basert på fordeling av ansatte. Kilde Stedfestet 
bedriftsregister SSB (2011), kvalitetssikret av Asplan Viak.  
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1.6 Oppsummering  


Strekningen Storgata/Osloveien, Søndre Torg, Jernbanestasjonen, Nordre Torg og 


Industrigata, er det mest tilgjengelige området i Hønefoss (gjennomsnittlig kortest 


reiseavstand fra boområdene). Nord og sør for disse punktene øker gjennomsnittlig 


reiseavstand. Fremtidig byutvikling bør derfor konsentreres innenfor dette området. 


Etablering av handel, med unntak for mindre dagligvarebutikker rettet mot et lokalt marked, 


og større arbeidsplasskonsentrasjoner utenfor dette området vil bidra til å øke samlet 


transportomfang i Hønefoss, og da fortrinnsvis bilbasert transport.  


Dagens jernbanestasjon ligger strategisk lokalisert både i forhold til sentrum, overordnet 


infrastruktur, dagens bebyggelsesstruktur og fremtidige utbyggingsmuligheter i Hønefoss, og 


bør være et godt utgangspunkt for planlegging og tilpassing av fremtidig trasé for 


Ringeriksbanen.  


Handel med utvalgsvarer og dagligvarer, samt andre viktige senterfunksjoner er i all 


hovedsak konsentrert til sentrum, med unntak for en større andel kontorarbeidsplasser på 


Hvervenmoen. Sentrum har den største konsentrasjonen av arbeidsplasser i Hønefoss, 


etterfulgt av Hvervenmoen/Hvervenkastet og Eikeli. Arbeidsplassene i sentrum ligger 


konsentrert innfor et område på 5 min gangavstand fra Søndre Torg. Sentrum har på tross 


av dette en lav utnyttelsesgrad, med flere store åpne plasser som med fordel kan bebygges 


uten å gå på bekostning av dagens bebyggelsesstruktur eller kvaliteter.   


Lav tetthet i boligområdene, som hovedsakelig består av eneboliger, gjør at kun 30 % av 


beboerne i Hønefoss har gangavstand til sentrum (under 20 min), mens over 65 % har 


akseptabel sykkelavstand til sentrum (15 min).  


Det er handelsoverskudd for alle varegrupper innenfor detaljvarehandel i Ringerike, og ingen 


påvist handelslekkasje ut av kommunen, men dekningsgraden for utvalgsvarer og 


plasskrevende varer (møbler, hvitevarer, motorvarer, bygg og hagesenter) er noe lavere enn 


i Drammen og Kongsberg, de to andre regionsentrene i Buskerud fylke. Dersom også 


bosatte i nabokommunene Hole, Modum og Krødsherad og Jevnaker legges til grunn for 


beregningene blir dekningsgraden lavere. I alle tilfeller betyr dette at eventuelle nye 


handelsetableringer i Hønefoss i første rekke vil konkurrere med allerede eksisterende tilbud 


i kommunen. Nye handelstilbud, med unntak for mindre dagligvarebutikker som henvender 


seg til et lokalt marked, bør således konsentreres til sentrum, både for å styrke sentrums 


posisjon, og for ikke å genere mer biltrafikk. Sentrum er det området med størst potensial for 


kollektivbetjening, og gående og syklende, samt gi de gjennomsnittlig korteste bilreisene for 


bosatte i Hønefoss.  


Handelsanalysen viser at det ikke er nevneverdig behov for nye utbyggingsarealer for 


handelsetablering i kommunen. Detaljvarehandel bør således konsentreres innenfor allerede 


regulerte handelsarealer (senterområder i kommuneplanen), og ikke tillates etablert på nye 


arealer utenfor disse.  


Det er en negativ omsetningsvekst for utvalgsvarer fra 2010-2011, og utviklingen i perioden 


2008-2011 er lavere enn i Buskerud og landet for øvrig. For andre varegrupper ligger 


omsetningsveksten for samme periode over landsgjennomsnittet.  
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2 FASE II – GRUNNLAG FOR EN LEVENDE BYKJERNE 


 


Pilotarbeidet for miljøvennlige byer. Syv lærdommer og anbefalinger: 


1. Sentrums kvaliteter er avgjørende for byens omdømme og konkurransekraft 


2. Kollektivtransport og lokalisering av virksomheter bestemmer bærekraft og livskvalitet 


3. Områderettet utvikling gir helhet og utløser et samlet potensial 


4. Kommunen må ha en aktiv rolle i byutviklingen 


5. Byen framtid må drøftes i offentligheten 


6. Samarbeidet mellom aktørene bør organiseres i faste former 


7. Nettverksarbeid får fram beste praksis i byene 


 


2.1 Overordnede føringer for bærekraftig byutvikling 


2.1.1 Rikspolitiske bestemmelser og nasjonale forventninger 


En bærekraftig arealpolitikk er en viktig strategi for å imøtekomme flere av 


hovedutfordringene i norsk miljøpolitikk. Det gjelder bl.a. klimaspørsmålet og bærekraftige 


byer og tettsteder. Plan og bygningsloven er et viktig hjelpemiddel. Den rikspolitiske 


bestemmelsen for kjøpesentre sammen med reglene om regional og lokal planlegging er 


sentrale verktøy i arbeidet. 


Den første rikspolitiske bestemmelsen5 om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre 


utenfor byer og tettsteder trådte i kraft i februar 1999. Den ble fulgt opp med fylkesplaner og 


fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av handel og service etter plan- og 


bygningsloven av 1985. Evalueringer av kjøpesenterstoppen viste at den har blitt fulgt opp, 


og at utbyggere har rettet oppmerksomheten mer mot muligheter i sentrumsområder og 


tettbygde områder, men at det også har vært en utvikling der kjøpesentre etableres utenfor 


byer og tettsteder.  


I perioden etter kjøpesenterstoppen trådte i kraft har det vært sterk vekst i detaljhandelen. 


Det har også utviklet seg nye handelskonsept og bransjeglidning der detaljhandel og handel 


med plasskrevende varer smelter sammen. Denne utviklingen sammen med miljø- og 


klimautfordringene og betydningen av å utvikle robuste og attraktive byer og tettsteder har 


dannet bakteppet for den nye rikspolitiske bestemmelsen for kjøpesentre som trådte i kraft 1. 


juli 2008.  


                                                
5
 Rikspolitisk bestemmelse er det samme som statlig planbestemmelse (§ 6-3) etter plan- og bygningsloven av 


2008. 


Formålet med Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre er å legge til rette for en sterkere regional 
samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Hensikten er å styrke 
eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg, dvs. 
unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke 
disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og 
begrense klimagassutslippene.   
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I dag er det en ny og bedre rustet situasjon for styrket regional og kommunal planlegging på 


dette området:  


 Det foreligger et bredt erfaringsgrunnlag fra arbeidet med fylkes- og fylkesdelplaner 


med retningslinjer for handel, og hvordan samhandlingen med den kommunale 


planleggingen har fungert 


 Plan- og bygningsloven har fått ny plandel med nye virkemidler for den regionale og 


kommunale planleggingen 


 Det er utviklet erfaringer med modeller for offentlig-privat samarbeid for 


gjennomføring av miljøvennlig by - og tettstedsutvikling 


 Det er større oppmerksomhet om sammenhengene mellom utvikling av attraktive og 


konkurransedyktige byer - og tettsteder og riktig lokalisering av handel 


 


Den rikspolitiske bestemmelsen gjelder hele landet, fra de store byene med sterkt press til 


mindre tettsteder med utviklingsbehov. Oppfølgingen av bestemmelsen i den regionale og 


lokale planleggingen må tilpasses dette. Det er viktig både for områder med stor og liten 


investeringsiver at etableringene lokaliseres slik at de støtter opp om ønsket utvikling. Nye 


handelsetableringer vil påvirke eksisterende handlemønster og dermed også byer og 


tettsteder. 


 


Nasjonale forventninger 


Regjeringen fastsatte den 24. juni 2011 nasjonale forventninger til regional og kommunal 


planlegging i medhold av § 6-1 i plan- og bygningsloven. Innenfor by- og tettstedsutvikling 


forventer regjeringen at: 


 Fylkeskommunene utarbeider regionale planer som avklarer den overordnede 


senterstrukturen og gir retningslinjer for etablering av handel i tråd rikspolitisk 


bestemmelse om kjøpesentre 


 Kommunene følger opp de regionale planene slik at handelsvirksomhet og andre 


private og offentlige tjeneste- og servicefunksjoner lokaliseres sentralt og i tilknytning 


til knutepunkt for kollektivtransport 


 Åpen dialog og tett samarbeid mellom ulike forvaltningsnivå, som også inkluderer 


nødvendig medvirkning fra næringsliv, interesseorganisasjoner og andre aktører  


Buskerud har gjennom Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud, datert 


oktober 2003, etablert det rammeverket regjeringen forventer på dette området.  


Ved utarbeidelse av kommunal planstrategi er det viktig at den enkelte kommune vurderer 


om en har det nødvendige plangrunnlaget, og en innretting på kommuneplanen som ivaretar 


de nasjonale forventningene.  


  







Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 41 


 


Ringerike kommune Asplan Viak AS 


 


2.1.2 Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur  


Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud, datert oktober 2003, bygger 


på idéen om at et godt og livskraftig senter er en forutsetning for utviklingen i kommunene og 


på tvers av grenser, og at en hensiktsmessig sammensetning av handels- og servicetilbud i 


sentrene reduserer behovet for transport, og legger til rette for vekst.  


Fylkesdelplanen har som mål å avløse den Rikspolitiske bestemmelsen om midlertidig 


etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder. Hensikten med 


kjøpesenterstoppen er ”å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og unngå en utvikling 


som kan føre til unødvendig byspredning, økt bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet til 


varehandelstilbudet for dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer 


bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling i Buskerud." For å oppnå målsettingen, er det 


nødvendig med styring av etablering av større kjøpesentre og å styrke de eksisterende by- 


og tettstedssentrene. 


Fylkesdelplanene skal blant annet være en rettesnor for planmyndighet lokalt og regionalt, 


basert på lokale forhold som angir funksjonsdeling mellom byene og tettstedene. 


I planen er sentrene delt inn i tre nivå: 


 Regionsenter: dominerende hovedsenter for en region 


 Lokalsenter/kommunesenter: distriktssenter med betydning utover vanlig 


lokalsenternivå, og/eller kommunesentrene samt større sentra i en kommune 


 Nærsenter: mindre boligorienterte sentre 


Det presiseres i planen at det ikke er automatikk i at sentre med et visst omland får status 


som regionsenter. Kjøpesentre omfattes ikke av denne inndelingen, da deres lokalisering og 


størrelse er forutsatt tilpasset den planlagte by- og tettstedsutviklingen.  


 Drammen, Hønefoss og Kongsberg er definert som regionsenter  


 Kommunene definerer selv sine nærsentre 


Senterstrukturen endrer seg over tid som følge av planlagt utvikling og naturlig vekst, noe 


som skal hensynstas ved rullering av planen.  


 


Lokalisering og etablering 


Nye offentlige og private tjenester skal bidra til å styrke de allerede eksisterende sentrene. I 


tillegg skal det tas hensyn til tilgjengelighet og muligheter for god kollektivbetjening, 


utbyggingens betydning for miljø og estetisk utforming, samt ulike brukergruppers behov.  


Lokalisering kjøpesentre 


Rikspolitiske retningslinjer6 fastsetter at utbygging av kjøpesenter på mer enn 3000 m2 bare 


kan skje etter særskilt tillatelse. Dette er også lagt til grunn for fremtidig utbygging av 


kjøpesentre i Buskerud. Kjøpesentrene skal plasseres der befolkningsgrunnlag og handelens 


dekningsgrad tilsier det, og slik at det ikke er i strid med hovedlinjene i den opprinnelige 


kjøpesenterstoppen. På denne måten er det mulig å styrke byene og tettstedene. 


                                                
6
 Regjeringen fastsatte Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre ved kongelig resolusjon av 27. juni 


2008. Bestemmelsen gjelder for hele landet. Denne resolusjonen erstatter kjøpesenterstoppen fra 1999. 
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Lokalisering av plasskrevende varer 


Buskerud vil videreføre den forholdsvis snevre tolkningen av plasskrevende varer i de 


rikspolitiske bestemmelsenes §4 (III) som det gjøres unntak for ved etablering av varehus 


eller liknende: 


 Forretninger som forhandler biler og motorkjøretøyer 


 Forretninger som forhandler landbruksmaskiner 


 Forretninger som forhandler trelast og andre større byggevarer 


 Salg fra planteskoler/hagesentre 


Alle andre varegrupper skal lokaliseres i by- og tettstedssentre.  


Sentrumsavgrensning 


For å skape kompakte byer og tettsteder med korte interne gangavstander er det utarbeidet 


en geografisk avgrensning av sentrumskjernen i byer og tettsteder i Buskerud, som kan 


fravike noe fra kommunenes egne reguleringsplaner for sentrum. Sentrumsavgrensningen 


skal inneholde de viktigste handelstilbudene, offentlig og privat servicetilbud, administrative 


og kulturelle funksjoner, rekreasjonsmuligheter og underholdningstilbud. Fylkesdelsplanens 


sentrumsavgrensning for Hønefoss er vist i Figur 30.  


Sentrenes handelsomland 


For kommunenes planlegging anbefaler fylkeskommunen at det gjennomføres enkle 


forbrukerundersøkelser for å kartlegge forventet handelsomland. For Ringerike, med 


kommunesenteret Hønefoss, er det først og fremst Hole, Modum og Krødsherad som ligger 


nær nok til å ha handelsmessig samkvem av betydning med Hønefoss. Imidlertid er 


avstanden til nabokommunen Jevnaker i Oppland så kort at det er grunn for å regne med en 


viss handelslekkasje herfra til Hønefoss. Hønefoss' innflytelse strekker seg trolig også noe 


lenger oppover i Hadeland. 
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Figur 30. Senteravgrensning for Hønefoss regionsenter. Kilde Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i 
Buskerud (2003).  


  



http://www.bfk.no/getfile.aspx/document/epcx_id/1323/epdd_id/5235

http://www.bfk.no/getfile.aspx/document/epcx_id/1323/epdd_id/5235
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2.1.3 Kommunal planlegging 


Som del av beslutningsgrunnlaget i en planprosess vil det være hensiktsmessig å 


oppsummere hvordan gjennomføring av planforslaget vil virke på de målsettingene som er 


satt for arbeidet.  


For på lang sikt å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense 


klimagassutslippene bør planen: 


o styrke eksisterende by- og tettstedssentre 


o bidra til mer effektiv arealbruk 


o bidra til miljøvennlig transportvalg 


o unngå byspredning,  


o unngå bilavhengighet 


o unngå dårligere tilgjengelighet for de som ikke disponerer bil 


 


Begreper og definisjoner 


I planleggingen av senterstruktur og lokalisering av kjøpesentre og handel er det behov for 


definisjoner og begrepsbruk på tvers av plannivåene. Definisjonene må i tillegg være entydig 


knyttet til virkemidlene i plan- og bygningsloven, og ikke bransjedefinisjoner knyttet til handel. 


For å sikre dette må også planleggingen ta utgangspunkt i sluttproduktet i plankjeden, det vil 


si hva det er mulig å ta inn i rettslig bindende bestemmelser og arealformål i tilknytning til 


reguleringsplan (se for øvrig kapittel 12 i ny plandel).  


Begrepet «kjøpesenter» brukes noe ulikt hos bransjen selv7, og i den rikspolitiske 


bestemmelsen av 1 juli 2008, der fylkesplanenes definisjoner eller definisjonen i 


bestemmelsen selv kan legges til grunn.  


I den rikspolitiske bestemmelsen er kjøpesenter definert som:  


«detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som etableres, drives eller 


framstår som en enhet, samt utslag som krever kunde- og medlemskort for å få adgang. 


Dagligvareforretning er å oppfatte som kjøpesenter i denne sammenheng.  Det samme er 


varehus som omsetter én eller flere varegrupper. Som kjøpesenter regnes også 


handelsvirksomhet lokalisert i flere enheter innenfor et område som for eksempel en 


handelspark».   


I utgangspunktet vil alle områder der det åpnes for etablering av detaljhandel i rettslig 


bindende plan kunne omfatte et kjøpesenter etter ulike definisjoner dersom arealene er store 


nok og utnyttingsgraden med øvrige bestemmelser åpner for dette.  Det er underformålene 


sentrumsformål, kjøpesenter og forretninger (etter § 11-7 nr. 1 og § 12-7 nr. 1) som kan 


åpne for detaljhandel i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Alle formålene kan 


omfatte handel i et volum som gir et kjøpesenter.  


                                                
7
 I senterhåndboken 2012 er kjøpesenter definert som: «Et kjøpesenter består av ett bygg eller en samling bygg 


som er planlagt utviklet eid og drevet som en enhet. De enkelte funksjoner/bedrifter er samlet i en bygning eller 
gruppert rundt et torg, gågate eller åpen plass. Salgsarealet skal være større enn 2499 m² og senteret skal 
inneholde minst fem ulike detaljhandelsenheter. Senteret har gjerne egen funksjon for salg og markedsføring av 
senterets tjenester.» 
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Formålet kjøpesenter i kommuneplanens arealdel og i reguleringsplan (§ 11-7 nr. 1 og § 12-


7 nr. 1) har samme innhold som definisjonen som i den rikspolitiske bestemmelsen.  


 


Bransjestyring og bransjeglidning 


Det er ikke anledning til bransjestyring gjennom planer etter plan- og bygningsloven. Det kan 


følgelig ikke i rettslig bindende plan for eksempel fastsettes at det kun kan tillates møbler og 


hvitevarer i visse områder for handel. Dette må det tas hensyn til når regionale og 


kommunale planer utformes. 


I bestemmelser til reguleringsplan kan det skilles mellom detaljhandel og andre varegrupper 


enn detaljhandel (plasskrevende varer), der andre varegrupper uttømmende er definert som: 


 Biler og motorkjøretøyer 


 Landbruksmaskiner/anleggsmaskiner  


 Trelast og byggevarer 


 Planteskoler/hagesentre 


 Fritidsbåter 


Hva som inngår i definisjonen av varegruppen trelast og byggevarer er noe uklar, og denne 


praktiseres forskjellig i ulike kommuner. I utgangspunktet skulle varegruppen kun omfatte 


engroshandel til proffmarkedet, men det er en økende tendens til at nye byggevarebutikker 


både tilbyr engroshandel og detaljvarer. I en reguleringsplan er det mulig å angi prosentvis 


størrelsesforhold mellom lager og butikkareal, og dermed begrense omfanget av detaljvarer i 


butikken.  


Bransjeglidning og utvikling av nye handelskonsepter har etter hvert gjort det vanskelig å 


styre innholdet i områder med andre varegrupper enn detaljhandel. Det innebærer at 


lokaliseringspolitikken også for disse områdene vil bli svært viktig over tid, og at all 


detaljvarehandel må ha en lokalisering som er godt tilpasset ønsket senterstruktur og 


transportsystem. 


Det kan ikke legges føringer i regional- eller kommunal plan etter plan- og bygningsloven 


som favoriserer en aktør eller merkevare. Eksempel på dette er at det i overordnet plan lages 


unntaksbestemmelser som begrunnes i at én aktør skal få etablere seg og ikke andre. 


Plan- og bygningsloven kan ikke brukes til bransjestyring. Eksempelvis kan det ikke brukes 


bestemmelser etter plan- og bygningsloven til å beskytte eksisterende butikker ved ikke å 


tillate tilsvarende bransjer i et nytt kjøpesenter i byen. 


 


Senterstruktur 


I løpet av kjøpesenterstopperioden utarbeidet de aller fleste fylkene «kjøpesenterplaner» og 


fastsatte en senterstruktur for senter på ulike nivå. Dette er allerede på plass for Hønefoss 


gjennom Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur. Senterstrukturen kan endres 


enten gjennom regionale planlegging eller kommuneplanlegging, avhengig av hva aktørene i 


fylket blir enige om, og bør vurderes på nytt i forbindelse med planrullering på regionalt/lokalt 


nivå. 
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Regionens senterstruktur er en viktig forutsetning for en framtidig lokaliseringspolitikk for 


handel og kjøpesentre. I mange fylker er senterstrukturen definert i tidligere fylkesplaner, 


men den kan være under endring, ha for detaljert avgrensning i fylkesdelplan eller på annen 


måte være moden for revisjon gjennom en ny regional plan. 


 


 


Figur 31 Figuren viser prinsipper for avgrensing av sentrumssonene i fylkessenter, regionsentre eller 
områdesentre i den vedtatte regionale planen for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. 


 


 


Figur 32 Figuren viser hvordan områder for handel kan lokaliseres i forhold til sentre i by og tettstedsstrukturen, 
tettstedsavgrensing og miljøvennlig transport. Det forutsettes at kommuneplanen setter tak på hvor stort areal 
som kan benyttes til handel (BRA). Også dette eksemplet er hentet fra arbeidet med Regional plan for handel og 
sentrumsutvikling i Vestfold, og gjelder for lokalisering av handel med andre varegrupper enn detaljvarer 
(plasskrevende varer, se definisjon under Bransjestyring og bransjeglidning) 
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I de fleste regioner vil det være naturlig at avgrensningen av sentre skjer gjennom revisjon av 


kommuneplanens arealdel. Inntil kommunene har revidert kommuneplanen og fastsatt 


sentrumsavgrensning med bestemmelser, herunder bestemmelser for lokalisering av handel 


etter føringer i ny regional plan, bør avgrensninger i gjeldende fylkesplan/fylkesdelplan 


videreføres.  


Ved vurdering av prinsipper for avgrensing av sentrum vil forholdet til kollektivtilbudet og 


mulighetene for forbedret kollektivdekning være avgjørende. God tilgjengelighet med 


kollektivtransport vil være helt sentralt i forhold til å redusere transportarbeidet i forhold til 


handlereiser. Hva et godt kollektivtilbud er, må drøftes og fastsettes regionalt/lokalt. Det vil 


også avhenge av hvilken rolle sentrum i byen/tettstedet har i det regionale senterhierarkiet. 


Buskerud er et av fylkene som har arbeidet med en kollektivstandard for de ulike nivåene i 


senterhierarkiet (Buskerud fylkeskommune 20038). 


 


Tabell 6.  TØI 9 foreslår følgende klassifisering av standard for kollektivdekning. 


Standard Svært god God  Middels  Begrenset 


(Dårlig) 


Frekvens, avganger pr døgn 


Regionsenter 


 


>68 34-68 17-34 <17 


Distrikts- og 
lokalsenter 


>34 17-34 8-17 <8 


     


Avstand, km reise til senter med kollektivtransport 


Regionsenter >5 5-10 10-20 20-30 


Distrikts- og 
lokalsenter 


>2 2-5 5-10 10-15 


 


 
Tabell 7. Eksempel på klassifisering av godt/dårlig kollektivtilbud etter avstand fra holdeplass (horisontal akse) og 
antall avganger i timen (vertikal akse) 


Frekvens 
 


<1 km 1-1,5 km <1,5 km 


Minst 4 pr time 
 


Svært godt Godt Svært dårlig 


2-3 pr time 
 


Godt Middels godt Svært dårlig 


1 pr. time 
 


Middels godt  Dårlig Svært dårlig 


Annenhver 
time/sjeldnere 


Dårlig  Svært dårlig Svært dårlig 


 


 


En stor del av våre daglige reiser er svært korte. Erstattes disse av gange eller sykling vil 


dette være et effektivt virkemiddel for å redusere klimagassutslippene. Tilrettelegging med 


egne gangveg- og sykkelvegnett, akseptable avstander og gang- og sykkelvennlig terreng vil 


                                                
8
 Buskerud fylkeskommune (2003) Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud. 


9
 TØI rapport 1016/2009 
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være vesentlig i diskusjonene rundt mulige standarder for akseptable avstander. I Buskeruds 


fylkesdelplan er det også gjort forsøk på å gradere tilgjengelighet. 


 


Tabell 8.  Akseptable gang- og sykkelavstander (Buskerud fylkeskommune 2003) TØIs forslag i parentes 


Avstand i km 
 


Gange Sykkel 


Regionsenter 
 


1,0 (1,0 – 1,5) 2,0 (2,0 -3,0) 


Distrikts- og lokalsenter 
 


0,8 (0,8-1,0) 1,5 (1,5 – 2,0) 


Nærsenter 
 


0,5 (0,5-0,8) 1,0 (1,0-1,5) 


 


 


Oppfølging og virkemidler i kommunal planlegging 


Gjennomføringen av ønsket politikk for sentrumsutvikling og lokalisering av handel ligger til 


kommunenes planlegging og tilrettelegging for gjennomføring. Kommuneplanleggingen er 


den viktigste planarenaen for dette. I praksis forutsetter den rikspolitiske bestemmelsen at 


kommunens lokaliseringspolitikk for handel og kjøpesentre avklares gjennom 


kommuneplanleggingen.  


Det er krevende å gjennomføre ønsket utbygging av kjøpesentre og handel i byer- og 


tettsteder med høye tomtepriser, store investeringer i infrastruktur og kompliserte plan- og 


gjennomføringssituasjoner, som også kan involvere mange eiere. Utbygging i byer og 


tettsteder står derved i sterk kontrast til for eksempel utbygging i ubebygde områder langs 


hovedveisystem der kryssløsninger allerede er etablert. Det er følgelig et stort behov for å 


styrke gjennomføringsevnen i byer og tettsteder, ved å gi utbyggere større forutsigbarhet og 


kanalisere investeringer i offentlig infrastruktur til disse områdene. 


Kommunenes bruk av utbyggingsavtaler er et viktig virkemiddel for å styrke 


gjennomføringsevnen. I mange byer og tettsteder er det utviklet områdemodeller der 


finansiering av felles infrastruktur fordeles på flere offentlige og private parter. Rammer for 


kommunens bruk av utbyggingsavtaler (forutsigbarhetsvedtak) kan nå tas inn i bestemmelser 


til kommuneplanens arealdel (§ 11-9 nr. 2). 


En bærekraftig by- og tettstedsutvikling er avhengig av at den overordnede kommunale 


planleggingen i større grad fokuserer på gjennomføringsutfordringene i byer og tettsteder, og 


at dette følges opp av kommunene gjennom tilrettelegging. 


I ny plan- og bygningslov er det flere nye virkemidler som kan være aktuelle i forbindelse 


med lokalisering av kjøpesentre og handel. Det er viktig at virkemidlene vurderes i forhold til 


mulig gjennomføring, slik at det ikke settes krav som i realiteten innebærer byggeforbud. Da 


bør det heller vurderes om området bør vente til senere revisjoner av kommuneplanen og 


området i større grad er byggeklart. 
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Aktuelle nye virkemidler plandelen er: 


− Bruk av formål etter § 11-7 dvs sentrumsformål, kjøpesenter og forretninger enkeltvis 


eller som kombinerte formål jf kapittel 2.1. 


− Bruk av hensynssoner etter § 11-8; 


o § 11-8 b) med bestemmelser om transportløsning knyttet til offentlig transport, 


gang og sykkel, og tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny 


bebyggelse 


o § 11-8 d) krav om felles planlegging for flere eiendommer 


− Bruk av generelle bestemmelser etter § 11-9 knyttet til; 


o §11-9 nr 1. med krav om regulering, herunder at det skal foreligge 


områderegulering før detaljregulering er vedtas 


o § 11-9 nr 5. om byggegrenser, utbyggingsvolum, funksjonskrav og universell 


utforming 


o § 11-9 nr 6 og 7 om miljøkvalitet, estetikk og kulturmiljø 


o § 11-9 nr. 8 om forhold som skal belyses i videre reguleringsarbeid 


Generelle bestemmelser kan gis til hele eller deler av kommunen. 


Det kan gjennom de generelle bestemmelsene sett krav om at særskilte forhold skal belyses 


og avklares gjennom videre regulering.  


Nye områder for handel og kjøpesentre i kommuneplanens arealdel skal konsekvensutredes. 


Felles omforent metode for dette bør avklares gjennom regional plan 


 


2.1.4 Handelens betydning for byutvikling og regional utvikling 


Utgangspunktet for de fleste mer detaljerte analyseverktøy for handel og senterstruktur er 


knyttet til sentralstedsteorien10. Sentra og servicetjenester oppstår som følge av 


tilgjengelighet, og reisevillighet i det befolkningsgrunnlaget som skal betjenes. Valg av sted 


for handel beskrives som en funksjon av handlestedets attraktivitet og kundens 


reiseavstand11. I henhold til Hotelling12 har servicerettete næringer en tendens til å samles og 


danne sentre. Et mye brukt eksempel på dette er en badestrand med to iskremselgere. Alle 


kundene er spredt utover stranda, men selgerne velger allikevel å stå ved siden av 


hverandre da dette gir flere kunder og større utbytte. Slik fungerer også de fleste by- og 


tettstedssentre. Varehandelen konsentreres slik som vist i Figur 33.  


Byenes betydning for utviklingen av den regionale økonomien handler både om produksjon 


og forbruk. I organiseringen av produksjonen lokaliseres gjerne spesialiserte funksjoner til 


byene. Viktige deler av administrasjon, ledelse, forskning, utvikling og kultur sentraliseres 


gjerne også i byene. Når det gjelder forbruk blir byen en stadig sterkere arena for veksten 


innen konsumøkonomien; varehandel, rekreativt konsum (restaurant, kafé, ), 


                                                
10


 Christaller, W. 1933. Die zentralen Orte in Süddeutschland 
11


 Huff, D(1963) A probality Analysis of shopping center trading areas  
12


 Hotelling, H. 'Stability in Competition' in Economic Journal in 1929. 
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opplevelsesøkonomi (sport, teater, kunst, festivaler) og nattøkonomi (vertshus, 


nattklubber)13. 


Det kan også være et sammenfall mellom sterk konsentrasjon av varehandel, sterk regional 


trekkraft som handelssenter og befolkningsvekst. Amerikaneren Richard Florida har vunnet 


gehør for betydningen av at byene utvikles slik at de har tiltrekningskraft på kreative 


mennesker14. 


Det er en tendens til at utbyggere som vil etablere eller utvikle nye kjøpesentre nå ønsker å 


lage utbyggingsprosjekt med flere formål15. Ved å lokalisere både boliger, hotell, bibliotek, 


barnehage, badeanlegg, underholdningstilbud sammen med et bredt spekter av varehandel, 


vil senteret styrke sin tiltrekningskraft i forhold til mangfoldet i sentrum. Betydningen av 


bredden i tilbudet, både når det gjelder handel og andre attraksjoner, gjør at en også ser en 


tendens til at handelstilbud som tidligere søkte mot lokalisering utenfor byen, nå søker inn 


mot byene. Kjøpesentra i byen var delvis et svar på kjøpesenterstoppen, men også et 


resultat av markedsendringer. En ser også en tendens til at man går bort fra å bygge 


kjøpesentre som en stor lukket enhet med skarpe grenser. Åpenhet og integrering i øvrig 


bebyggelse prioriteres. 


Handelskapitalen har vært en av de viktigste lokale kildene til investeringer og utvikling i 


byene. Trenden er at også handelskapitalen i større grad blir nasjonal og internasjonal. 


Utvikling av strategier og investeringsbeslutninger skjer utenfor byen/regionen på samme 


måte som overskudd av virksomheten trekkes inn til de sentrale aktørene16.  


Konsentrasjon av handel gir størst attraktivitet og dermed sannsynligvis størst mulighet til å 


vinne konkurransen om den mest attraktive handelskapitalen. Det vil også trolig gi større 


økonomiske ringvirkninger til annen virksomhet., sterkere impuls til den kreative byen og 


større bidrag til investeringskapital til krevende byutviklingsprosesser17. 


Med målsetting om å styrke eksisterende by – og tettstedstrukturer, vil derfor være viktig å 


vurdere omsetningsendringene i alle sentrene i denne strukturen. 


 


                                                
13


 Agderforskning og Rogalandsforskning (2005): Samspill i fem norske byregioner. 
14


 Agderforskning (2006) Vestfoldbyene blir Vestfoldbyen. 
15


 Harald Nilsen, Foredrag på Lillestrøm 8. september 2009. 
16


 Odd Midtskog, Foredrag på seminar i Tønsberg 5. juni 2008. 
17


 Vestfold fylkeskommune (2009) Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold- 
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Figur 33. Konsentrasjon av varehandel i forskjellige norske byer, basert på antall ansatte pr km
2
 







Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 52 


 


Ringerike kommune Asplan Viak AS 


 


Lokalisering i sentrum av byer og tettsteder 


Vårt handlemønster styres ikke bare av hvor vi bor, men også av hvor arbeidsplassene er 


lokalisert, hvordan vi reiser dit og hvor andre nødvendige gjøremål er plassert. Det gjelder 


annen offentlig og privat service. Lokalisering av disse har derfor også betydning for handle- 


og reisemønster i hverdagen. 


Spesielt viktig er det for små og mellomstore byer og tettsteder å følge opp lokalisering av 


handel og service. Lokalisering av handel utenfor de mindre stedene vil også ha betydelige 


negative konsekvenser fordi attraksjons- og utviklingskraften på stedet svekkes. 


For å sikre ønsket og vedtatt senterstruktur bør investeringer i handel styres mot 


eksisterende sentre, helst innenfor sentrum eller i tilknytning til sentrum. Større 


konsentrasjon gir størst mulighet til å vinne konkurransen om den mest attraktive 


handelskapitalen. Det vil gi kunne gi større økonomiske ringvirkninger til annen virksomhet 


og større bidrag til investeringskapital til krevende by - og stedsutviklingsprosesser. 


Tilknytningen til eksistrenede sentre er viktig både i byer, store og små tettsteder. 


For på sikt å gjøre det mulig å redusere transportbehovet og forbedre kollektivtilbudet er det 


viktig at handel og andre viktige funksjoner lokaliseres i tilknytning til kollektivknutepunkt og 


kollektivakser. Selv om en ikke på kort sikt klarer å redusere utslippene i forbindelse med 


transport, vil dette være et virkemiddel på lang sikt og derfor inngå i de langsiktige 


strategiene. 
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2.2 Kunnskap om bærekraftig byutvikling 


 


I dette kapitlet er det sammenstilt generell kunnskap om bærekraftig byutvikling; aktuelle og 


relevante tema for attraktiv og livskraftig utvikling for en by som Hønefoss. Innholdet er 


hentet fra offentlige dokumenter, media og foredrag og er ikke ment som vitenskapelig 


grunnlag, men som inspirasjonskilde.  


 


2.2.1 Utviklingstrender  


 


Figur 34. Godt eksempel på attraktiv og livskraftig bydel i utvikling: Västra Hamnen, Malmö 


 


Hvordan ønsker vi å leve i fremtiden? Befolkningsutviklingen i Norden viser at vi følger 


den globale trenden med flytting fra bygda til storbyregionene. I 2008 vippet den globale 


vekstfordelingen mellom byer og landsbygd; de fleste mennesker lever i dag i byer, og denne 


trenden fortsetter å øke markant. Likevel viser flere spørreundersøkelser her i Norge at 


mange nordmenn ønsker å bo i enebolig. Norge er i en vekst- og endringsperiode med store 


motsetninger mellom det som folk sier, eller tror, de ønsker for bolig, og den livsstilen de i 


realiteten velger. Det er tenkelig at dette er rotet i vår rurale historie; Norges byer ligger etter 


de europeiske i størrelse og kompleksitet. Det kan sies at vi Nordmenn er på vei til å få, og 


forvente, en mer urban livsstil.   
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I norsk sammenheng er det hovedstadsregionen som får den største utfordringen med vekst 


i årene som kommer. Som kartet nedenfor viser, er det stor tilflytting til hovedstadsregionen 


og andre større byer, mye grunnet innvandring, men også grunnet fraflytting fra landsbygda.  


  


Figur 35. Registrering som viser befolkningsendringer i Norden 2000-2010.  
De blå sirklene viser tilflytting, de røde fraflytting.  
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Hvorfor velger vi å bo der vi bor? Norut og NIBR har utført en undersøkelse av 


flyttemotiver i Norge og studert hvordan dette har endret seg over 30 år. Det viser at bolig og 


helse er lite endret som flyttemotiv, mens det største utslaget er et tydelig skifte fra arbeid 


som hovedmotiv for flytting i 1972 til sted og miljø som hovedmotiv i 2008:   


 


Flyttemotiv  Arbeid   bolig   sted/miljø  familie     utdanning  helse   sum  


1972   37   29   9  13               10  2 100%  


2008   20   25  21    27                4  3 100%  


 


Kilde: NORUT/ NIBR 


 


Urbane eldre er en økende ressurs for livskraftige byer og tettsteder og utgjør den mest 


formuende generasjon som har levd i dette landet til nå; denne gruppen har mye cash å 


handle for. Dagens eldre har ifølge forsker i urbanisme Erling Dokk Holm et stort personlig 


hedonistisk/ service-basert forbruk; for eksempel hudpleie/ frisør/ vask/ kjøring m.m. Dagens 


eldre har bedre helse, kraftig økt levealder og høyere utdanning enn kullene før, og også et 


høyere urbant konsum av kultur (bibliotek/ teater/ kino). Dette er en sosial gruppe som har 


større behov for å omgås andre når maken dør. Den eldre generasjon domineres av kvinner, 


og kvinner er mer kulturelt og sosialt orientert enn menn konkluderer Dokk Holm.  


 


Dagens hovedtrender i Norges befolknings- og boligutvikling kan på overordnet nivå 


oppsummeres med følgende punkter:  


 Demografi: De 4 største hovedtrender i Norges befolkningsutvikling er ifølge SSB 


aldring, innvandring, befolkningsvekst og sentralisering.  Av alle norske husholdninger 


huser nå 40 prosent bare én person, ifølge SSB, og det blir stadig flere som bor alene.  


Dette stiller andre krav til boligstørrelser og beliggenhet enn den familiebaserte 


boligmassen som har preget Norges utvikling i etterkrigstiden.  


 


 Boligvalg: Etterkrigstiden skapte en bilbasert livsstil hvor status ble (stadig større) bil 


og villa; en global «McMansion» trend ifølge byforsker/ forfatter Richard Florida. De 


siste årene har derimot vist en tydelig endring i statustrend, med fokus på «hvordan» 


i stedet for «hvor mye». Dagens status er ifølge bl. a. Svenske DNs undersøkelse i 


2010, og ifølge internasjonale trendguru Lee Edelcort (D2 mai 2012); boligens 


utforming, innredning og miljøbevissthet; dvs. naturmaterialer og grønn livsstil.  


 


Ifølge boligmarkedets kvadratmeterpris og generelle flyttestrukturer, går 


boligkarrieren fra billig og usentral leilighet, til usentral enebolig/rekkehus til dyr 


sentral/ liten leilighet og tilslutt sentral/stor bolig.  


 


 Transport: Nordmenn har blitt flinkere til reise kollektivt til jobb og skole, for eksempel 


har det vært en nedgang de siste årene i antall Osloboere som eier bil; 40% av 


husstand i sentrum har ikke bil.  
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Mens det blir flere innbyggere i landet har nordmenn fått mer fritid, og en økende bevissthet 


om en «fritidslivsstil» som har resultert i økende fritidsreiser. Dette gjelder ikke minst 


bilkjøring i forbindelse med aktiviteter i hverdagen såvel som helger og ferier, og bidrar til at 


biltrafikken fremdeles er økende i landet.   


   


 


Figur 36. Ola og Kari Nordmann på vei til fjell og frisk luft i fritiden.  


 


 


2.2.2 Sammenlignbare steder / referanser 


 


Nedenfor vises noen nyere referanseprosjekter for attraktive og livskraftige steder. De store 


og historiske byene i Europa har en skala, historikk og kultur som gjør dem vanskelig 


sammenlignbare med Hønefoss. Det kan derimot være interessant å studere både 


prosessen bak, og gjennomføringen av, nyere satsninger i norden. Byutviklingen på Västra 


Hamnen i Malmö som har pågått i over 10 år står i særstilling som et globalt laboratorium for  


moderne, nordisk bærekraftig byutvikling. Västra Hamnen har en skala som det er 


hensiktsmessig å bruke som forbilde for norske byer i vekst.  
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Västra Hamnen, Malmö  


Västra Hamnen i Malmö er Nordens største forskningspark for gjennomføring av bærekraftig 


byutvikling. Industribyen Malmö stupte under en økonomisk nedgangstid på 70- og 80-tallet, 


og ble tynget av fraflytting og arbeidsløshet. Trenden snudde helt på 90-tallet, da politikerne 


valgte å gjøre en bevisst nystart med bærekraft som hovedmål for byens utvikling. Berlins 


tiltak på 80-tallet for å løse overflatevannshåndtering ble nøye studert, og en egen svensk 


modell for overflatevannshåndtering og grønt regnskap ble skapt i Malmö av fagfolk og 


forskere.  


 


  


Figur 37 Masterplan for Bo-01 som viser kvartalsstrukturens   Figur 38 Gater er prioritert for gående og syklende 
forskyvelser. Variasjon i arkitektur og uttrykk er sikret                                                                                                  
gjennom en bevist  oppdeling mellom 20 ulike utbyggere                                                                                           
og 30 arkitekter.   


 


Resultat ble en bred satsing på pilotprosjekter innen høyere utdanning og bærekraftig 


byutvikling med fokus på moderne bomiljøer. Industrihavnen har fra slutten på 90-tallet blitt 


utbygd i etapper som stadig setter høyere standard for økonomisk, sosial og økologisk 


bærekraft. Krav til energiforbruk har gått fra lavenergi bygg i etappe 1, til passivhus standard 


i etappe 2 og til plusshus i etappe 3.  
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Bydelen har stor miks av ulike boligtyper, hvor både leiligheter og eneboliger blandes 


innenfor samme kvartal. All energi er fornybar, og åpne dagvannssystemer sikrer både 


økologisk mangfold og kvalitative opplevelser i byrommene.  


     


 


Figur 39 Med satsningen på den nye bydelen i Västra Hamnen kom også varmen tilbake til Malmøs historiske 
sentrum; her Lilla Torg på Gamla Väster som er blitt byens pulserende hjerterom med serveringer tett i tett.    


 


Et antall parker er blitt etablert med ulike biotoper, lekeplasser og møteplasser. Metodikken 


for å beregne bærekraft er høyst målbar og konkret, basert på verktøy som «grønytefaktor» 


og «grøna punkter» per tomt. Til sammen gir de et grunnlag for å beregne bærekraft og 


grønne verdier for større utbyggingsområder.  


Gående og syklende prioriteres i gatebildet. De lokale bussene går på miljøgass skal snart 


suppleres med en ny bybane, og i tillegg finnes det flere el-bilpooler.  Således ble 


bysatsningen initiert med en kollektivsatsning på gang-sykkel- og bussforbindelser til Malmøs 


togstasjon og bykjerne, mens bybanen var inkludert i planen som en fremtidig mulighet. Med 


utviklingen har den kritiske massen på antall reiser økt og forsvarer den økonomiske 


satsningen på en bybane.  


Västra Hamnen har vært en global forskningspark for gjennomføring av bærekraftig 


byutvikling de siste 10 årene og enestående i sitt slag i nordisk sammenheng. Det kan være 


interessant å studere prosessen nærmere og finne en metodikk og tilnærming anpasset til 


norske forhold.  
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Figur 40 Planprosesser i etapper mot en bærekraftig bydel; fra lavenergi i 2001 til plusshus i 2012.  
 
 


 


Figur 41. Ved løsrivelse fra det rigide kvadratur griddet skapes en mangfold av intime byrom og møteplasser 
innenfor storkvartalene.  
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Figur 42 Bo-01 er en femetasjes by med unntak av signalbygget Turning Torso som rager 190 meter over 
bakken.  Dette er Nordeuropas høyeste bolighus og har høy attraksjonsverdi.  Til tross for høy tetthet har Bo-01 
en landsbykarakter og et mikroklima med intime byrom innenfor de vindutsatte storkvartalene.   


 


 


   


Figur 43 Økologiske lekeplasser for barna 2000m2, Europas beste skatepark Stappelbäddsparken og møteplass 
for voksne på stranden på vei hjem fra jobb.  


 
 
      
 
 


  


Figur 44 Boligprosjektet Hytten 4 er et eksempel på miks i boligtyper med leiligheter fra 1-6 roms og rekkeshus for 
barnefamilier med egen innganger fra den private innergården for felles lek.  
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Det er utarbeidet strategiske planverktøy for å sikre bærekraftsmålene. Noen av 


miljøkravene på Bo-01 satt opp av Økolog Annika Kruse har vært:   


 


 Miljøvennlige materialer som kan gjenbrukes etter rivning  


 Energikrav til byggene: 105 kwh/m2 per år på Bo-01 fra sol, vind, vann eller søppel.  


 Erstatningsbiotoper for fuglelivet som forsvant fra havneområdet.  


 Områdeøkolog som arbeider med oppfølging etter ferdigstillelse: info og vurdering  


 Ivaretagelse av dagslys, grønt( biotoper i parker, grønytefaktor på tomter), og vann - 


åpne overflatevannssystemer med fordrøyning i dammer på torg og gårder, variasjon 


i syn- og hørselsinntrykk skaper et miljø som mennesker «mår bra i -  den männskliga 


hållbarhet”.  


 


 


Erfaringene fra Västra Hamnen kan oppsummeres med følgende suksesskriterier for å 


oppnå attraktive og bærekraftige byområder:  


 


 Beliggenhet -  gangavstand til city og stasjon for skinnegående transport 


 Attraktive byrom av høy kvalitet – landskap og vann 


 Prioritering av gående, syklende, lekende  


 Bilveier holdes utenfor nabolag, bil-parkering under bakken  


 Mangfold av flere gode møteplasser med lekeplasser i by-vevet 


 Variasjon i bebyggelses høyde, type og funksjon, unngå monotonitet   


 Fleksibilitet i leilighetsstruktur  - kan deles opp eller slås sammen 


 Mangfold av leilighetstyper – attraherer ulike aldersgrupper og økonomiske klasser  
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Ørestaden – næringslivet som premissgiver for byutvikling  


 


Figur 45. Ørestaden sør for København.  


I motsetning til V. Hamnen i Malmø er det på den andre siden av Øresund utviklet en ny 


bydel sør for København der etableringen av nye næringer har vært førende for utviklingen.  


Ørestad er bygget opp rundt Københavns Metro som har seks stasjoner her: Islands Brygge, 


DR Byen, Sundby, Bella Center, Ørestad stasjon og Vestamager. 


Ørestaden ligger ved en t-bane linje med god tilkobling til København City, men med en stor 


skala basert på logistikk og arealkrav fra næringen har det en helt annen bykarakter enn på 


V. Hamnen. Byrommene er ikke planlagt eller proporsjonert for gående og syklende, men 


planlagt primært for biler, vareleveranser, og markparkering.  En interessant utvikling de 


seneste år har vært boligkvartelene i stor skala, bl. a. Himmelbjerget av BIG arkitekter som 


utforsker nye måter å tenke et boligkvartal så stort at det blir et helt nabolag i seg selv. Som 


det fremgår av flyfotoet skaper dette en stor kontrast i skala til dagens etablerte villa område i 


øst.   


 


Figur 46. En førerløs metrobane kobler den nye bydelen Ørestaden på en bærekraftig måte til København 


sentrum, men mobiliteten innenfor den nye bydelen, og byromskvalitetene er lite livskraftige.  


  



http://no.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavns_Metro

http://no.wikipedia.org/wiki/Islands_Brygge_metrostasjon

http://no.wikipedia.org/wiki/DR_Byen_metrostasjon

http://no.wikipedia.org/wiki/Sundby_metrostasjon

http://no.wikipedia.org/wiki/Bella_Center_metrostasjon

http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98restad_stasjon

http://no.wikipedia.org/wiki/Vestamager_metrostasjon





Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 63 


 


Ringerike kommune Asplan Viak AS 


 


Hyllie – ny bydel i samarbeid mellom Malmö Stad og næringslivet 


   


 


 


Figur 47. Steen & Strøms etablering på Hylle Stasjonstorg har vært et nøkkelprosjekt  i utviklingen av den nye 
bydelen Hyllie.  


 


Hyllie er en helt ny bydel på en slette sør for Malmø sentrum. Stasjon Hyllie er nå den første 


togstasjonen i Sverige på toglinjen fra Danmark over Øresundsbroen. Med tog tar det 12 


minutter til Kastrup og 3 minutter til Malmø sentrum.   


Her har en rekke arealkrevende næringer, bl.a. Malmø Arena vært i aktivitet i flere år før 


togstasjonen ble åpnet i 2010 og bydelen fikk en urban utvikling basert på byrom for gående 


og syklende. Det nye sentrum vil ha stor betydelse for økt handel i regionen og det satses 


strategisk på å utnytte nærheten til Kastrup og København. Fullt utbygd  beregnes Hyllie 


centrum å ha ca 9 000 boliger og lika mange arbeidsplasser.  


Det storslagne kjøpesenteret til Steen & Strøm Emporia er under oppføring sommeren 2012 


og får 93.000 kvadratmeter med handel, mat og kultur og over 200 butikker. Det budsjetteres 


med 25.000 besøkende daglig. 


Utover handel og service inneholder Emporia boliger, park og kulturscener i de øverste 


etasjene. På taket anlegges en grønn park på 27 000m2 .Den enorme parken vil ha stier, 


benker og en liten scene med sitteplasser for konserter og andre arrangement. Terrenget blir 


kupert med små topper og høyder, så besøkende glemmer at de går på taket av en bygning 


når de beveger seg mellom spiselige og duftende vekster. 


Parken sies å være unik, men er samtidig del av en global trend i storbyer som New York, 


Berlin og Singapore. Ansvarlig gartner Louise Lundberg mener fremtidige storbygg i byer må 


følge etter og anlegge slike grønne lunger som, foruten å skape biotop for fugler, planter og 


insekter, er viktige for å hanskes med klimaforandringer, for eksempel varmebølger og kraftig 


nedbør. 
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Figur 48. Hotellet, Emporia og Hyllie Arena sett fra nye Hyllie Stasjonstorg.  


 


På Hyllie stationstorg ligger Point Hyllie. Det er et byggprojekt som består av fire huskropper, 


planlagt for boliger, butikker, kontor, restauranger och service. Første bygget stod klart i 


desember 2010, samtidig som større deler av torget på totalt 11 000 m². Ankomsthall och 


nedgang til stasjon Hyllie ligger midt på torget mellom Malmö Arena, Point Hyllie och 


Emporia.  


Utformningen av Hyllie stationstorg bygger på idén om den skånska bokskogen och dess 


mystik. På torget finns en liten stiliserad bokskog bestående av 40 bokträd. På torgets 


långsidor står höga belysningsmaster för att ge allmänt ljus men också för att skapa en 


digital natthimmel över torget. 


 


  


Figur 49. Hyllie stasjonsnedgang på torget            Figur 50. Point Hyllie  


 


Malmøs største parkeringshus – med ett nytt ”park n' ride koncept" – ligger i Hyllie 


sentrumområde, åpnet 2010. Ni parkeringsplan over mark, och ett under, gir plass for 1 500 


biler och 1 300 sykler hvor man kan reise videre med tog fra Hyllie stasjon.  


 


  



http://sv.wikipedia.org/wiki/Point_Hyllie

http://sv.wikipedia.org/wiki/Station_Hyllie

http://sv.wikipedia.org/wiki/Point_Hyllie

http://sv.wikipedia.org/wiki/Emporia_(k%C3%B6pcentrum)
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Lillestrøm  


 


Figur 51. Lillestrøm sentrum er avgrenset av elv og dyrkbar mark og er vel koblet til Gardermoen og hovedstaden 


med god forbindelse fra togstasjonen i sentrum (stasjonen ses til høyre i bilde).  


 


Lillestrøm i Skedsmo kommune har de seneste årene gjennomgått en god byutvikling, og 


med tilsvarende størrelse og beliggenhet i forhold til hovedstadsregionen kan den være 


interessant som referanse for Hønefoss mht prosess og metode.  


I byutviklingsstrategien for Lillestrøm er det lagt viktige overordnede føringer på 


arealutviklingen i kommunen. Strategien kan i korte trekk sies å ta inn over seg behovet for å 


styre utviklingen tilstrekkelig med tanke på å få riktig etablering på riktig sted, dette blant 


annet i sterk kobling til konsekvens, med tanke på samferdsel.  


En egen modell for utviklingen ”molekylær utviklingsmodell” er i strategien lansert som et nytt 


verktøy. Med ”molekylær utvikling” mener man å beskrive områdenes innbyrdes 


avhengighet, konsekvenser av utvikling et sted i kommunen må veies mot hva det utløser av 


utvikling/konsekvens i resten av kommunen. Sagt på en annen måte: Områdenes 


særegenhet, styrke og identitet søkes forsterket på en slik måte at det gir positive synergier i 


kommunen (og regionen) forøvrig.  


Byutviklingsstrategien peker ut kjerneområdet som utgjøres av Lillestrøm – Strømmen – 


Kjeller, ”L-S-K-triangelet” som det viktigste satsningsområdet med tanke på transformasjon 


og vekst de nærmeste årene. Det betyr at Skedsmo er varsom med å åpne for mye vekst 


andre steder i kommunen, det vil på mange måter ”punktere” muligheten for å oppnå 



http://www.skedsmo.kommune.no/Documents/Teknisk%20sektor/Prosjektsider/Str%c3%b8mmen%20%c3%98st/Byutvikling%20og%20urban%20strategi.pdf





Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 66 


 


Ringerike kommune Asplan Viak AS 


 


tilstrekkelig vekst og kvalitet på det som bør skje i sentrale områder, fortrinnsvis tett på 


Lillestrøm og Strømmen stasjon. Sentralt i LSK-triangelet ligger Nitelva og Sagelva; svært 


viktige naturressurser som må ivaretas på riktig måte i framtida. For at framtidsbyen (LSK-


triangelet) skal bli byen med det ”blågrønne hjertet” må se det på hva som er riktige grep i 


forhold til elva og de grønne områdene. Byen skal igjen, slik det var historisk, vende seg mot 


elva på en måte som ivaretar både elva og byens prinsipper. 


Skedsmo kommune er ansvarlig for prosjektet STRAKKS (Strategier for byutvikling i 


mellomstore nordiske kunnskapsbyer), et samarbeidsprosjekt mellom danske og norske 


kommuner, fylkeskommuner og kunnskapsmiljøer. Prosjektet skal blant annet prøve ut nye 


modeller og sørge for byutvikling og næringsutvikling, gjennom et samarbeid med næringsliv, 


forskning og kunnskapsmiljøer. Målet er å komme videre i utviklingen av kunnskapsbyer i 


Kattegat/Skagerrak-regionen. Målet er å få til et samarbeid med grunneiere, beboere, 


forretninger, investorer, entreprenører, politikere slik at planleggerne i kommunen blir 


pådrivere og tilretteleggere i stedet for leverandører av ferdige løsninger. Ett av målene med 


prosjektet er også å utvikle modeller for byutvikling som andre byer i Kattegat/Skagerak-


regionen kan få nytte av. 


 
 


 


Figur 52.  Fargene viser 5 byområder som er definert som urbane laboratorium i sentrumsplanen for Lillestrøm.  
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STRAKKS-prosjektet er ett av flere midler som brukes for å utvikle byen, slik at den kan 


tiltrekke seg ettertraktet arbeidskraft, folk som ønsker å bo og leve her, og bedrifter som man 


ønsker skal etablere seg. Prosjektet skal bidra til byens attraktivitet og konkurranseevne, ved 


å klargjøre utviklingsmål og understøtte aktørenes evner til å samarbeide om å nå disse 


gjennom summen av de tiltak og investeringer som skal gjøres i de nærmeste årene i denne 


delen av sentrum.  


Felles for alle de urbane laboratorier i Lillestrøm er at de ligger i byens sentrum og i 


umiddelbar tilknytning til hverandre, hvilket betyr, at de deler vesentlige utfordringer og 


potensialer i STRAKKS prosjektet. På denne måten har de 5 byområdene også to 


overordnede felles mål. Det ene er å videre utbygge og bidra til en fortsatt opprustning av 


byens sentrum. Lillestrøm har vært vitne til en bemerkelsesverdig oppblomstring av et 


bysentrum de siste 10 år, og utfordringen er å bygge videre i disse områdene på en måte 


som sikrer at byen i fremtiden kan tilby et rikt og variert byliv. 


Det andre overordnede målet er tett knyttet til STRAKKS prosjektets formål – nemlig å tenke 


sammenheng mellom næringsutviklingen og byutviklingen som gjør byen attraktiv for 


virksomheter. Lillestrøm sentrum har et begrenset antall arbeidsplasser og mange av de 


virksomhetene kommer fra forskningsmiljøet på Kjeller og har typisk valgt at lokalisere seg 


andre steder enn i Lillestrøm. Denne utvikling har STRAKKS til formål å endre slik at 


Lillestrøm kan fungere som arvtaker for all den kunnskapen, som i dag produseres på Kjeller.  
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2.2.3 Kan attraktivitet måles?  


  


Figur 53 Spacescape illustrasjon  


JA ifølge byforskere på Spacescape i Stockholm. Resultatene fra deres undersøkelser viser 


at man med åtte variabler kan forutsi prisvariasjon på boliger i Stockholm med mer enn 90 % 


sikkerhet. Syv av variablene er rene ”urbane faktorer” og den åttende er en kontrollvariabel i 


form av sosioøkonomisk indeks. De syv urbane kvalitetene som gir et unikt bidrag til 


boligprisene er. 


Attraktivitet måles etter:  


 
1. Närhet till City gångavstånd till Centralhallen  


2. Närhet till spårstation 
station för tunnelbana, pendel eller spårvagn inom 500m 
gångavstånd  


3. Tillgång till gång-gatunättet gators oc   gångstråks centralitet med 12 axialstegs radie  


4. Tillgång till urbana verksamheter 
(kultur, butiker, restauranger) 


antalet verksamheter inom restaurang, sällanköpshandel och 
kultur inom 1 km  


5. Tillgång til park kvm parkyta inom 1 km gångavstånd  


6. Närhet till vatten gångavstånd till vattenområden större än 5 ha  


7. Kvartersform 


grad av slutenhet samt andel utåtvända entréer mot gata i 
kvarter 
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2.2.4 Tetthet som strategi for bærekraftig utvikling  


 
Figur 54 Amsterdam med tidløse attraktive verdier for boliger, handel og næring   


 


Hvorfor tetthet?  


Amsterdam blir ofte trukket fram som et tidløst forbilde for den attraktive og livskraftige byen. 


Her er den urbane tettheten bebygd med tydelige kvartalsstrukturer, hvor kanaler med 


grønne gater veksler med grønne stille innergårder. Den tette strukturen sikrer kritisk masse 


mht antall beboere i nabolagene for å skape livskraft og puls i byrommene.   


Hva skjer om vi fortsetter å planlegge norske tettsteder med dagens arealutnyttelse for å 


imøtekomme ønsket om flere billige eneboliger? Fra analysearbeidet «Miljø- og 


samfunnsregnskap for fortetting ved stasjonsnære jorder» (Asplan Viak ) ble det vist at 


fortetting i sentrum gir mindre konflikter med hensyn på dyrkbar mark, redusert arealbehov, 


redusert transportarbeid, og ikke minst et mer livskraftig og konkurransedyktig sentrum for 


handel, kultur og andre fritidsaktiviteter gjennom å oppnå kritisk masse mht bosatte og 


arbeidsplasser.    


To mulige utbyggingsalternativer for å møte boligbehovet i Ås er skissert nedenfor. Til 


venstre er vist konsentrert utbygging på stasjonsnære jorder, og til høyre videre utbygging 


basert på dagens arealforbruk pr bosatt (med krav om ikke å bygge på områder med dyrka 


mark). Utbyggingen gjelder en tilnærmet dobling av dagens innbyggertall.   


Beregninger viser 8 ganger så høyt arealforbruk og dobbel så mye generert transport og 


klimagassutslipp i det spredte alternativet i forhold til det kompakte. Det er sett på 


arbeidsreiser, inkludert pendling til Oslo, fritidsreiser og innkjøpsreiser. Selv om den spredte 


utbyggingen bevarer dyrka mark på kort sikt, bygges flere jorder inn, og vil på sikt kunne bli 


vanskelig å drive på en effektiv måte uten å komme i konflikt med boligbebyggelsen.  
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Figur 55 Til venstre: Ås tettsted med høy utnyttelse på tre sentrums- og stasjonsnære jorder; leiligheter og 
rekkehus. Krever 400 dekar. Til høyre: Ås tettsted med lav tetthet over store arealer vist med eneboligfelt. Krever 
3200 dekar basert på dagens boligtetthet/tomtestørrelse. Nye boliger er vist i gult.  


 
 
Miljøregnskap Biltrafikken i Bergen gir både høye klimagassutslipp og store utfordringer 


med lokal luftforurensning (NOx og svevestøv). Asplan Viak laget i 2011 et miljøregnskap 


som viser utslippsforskjeller mellom nye eneboliger i felt kontra nye boliger i en kompakt 


bystruktur, med særlig fokus på bilavhengighet. Hensikten med prosjektet var å fortelle om 


«muligheten for et klimanøytralt liv». Det kan alltid diskuteres om klimanøytralitet betyr 3 


tonn, 2,7 tonn eller 10 tonn, eller om vi skal tenke på dette i det hele tatt.  


Total årlig klimagassutslipp fra bilkjøring ble 7.56 mill tonn/ år ved etablering av eneboligfelt 


og 1,58 mill. tonn/år ved etablering av boliger i sentrum. Beregningen viste at reduksjoner i 


forhold til gjennomsnittet (ved å innføre elbiler, eller kø-prising) blir veldig mye enklere i 


scenario 2 kompakt by enn i scenario 1 boligfelt utenfor sentrum. 


Kø-prising, rushtidsavgift og datokjøring er virkemidler som på mange måter aksepterer det 


grunnleggende problemet at folk kjører for mye bil. Det også politisk vanskelig å gjennomføre 


slike tiltak da de er upopulære. Men, ved å legge til rette for en overordnet struktur hvor 


befolkningen ikke har behov for å kjøre bil, så har man vunnet før man har begynt.  


 


Fortetting og spredning er motvirkende krefter. Norsk arealstrategi fra 1960 til 1990-tallet 


var preget av en arealekspansjon som la under seg stadig nytt land. Dette har nå stoppet 


opp, og det gjelder å fortsette innenfor eksisterende arealer.  


«Eksempler på fortetting finnes i mange norske byer, for eksempel Bjørvika i Oslo, Solsiden i 


Trondheim, Elvebredden i Drammen det er likevel slik at all arealutvikling som foregår som 


bilbasert spredning bidrar til vekst i biltrafikken. Om utviklingen i en kommune skal kunne 


betegnes å foregå som bilreduserende fortetting fremfor spredning, må det meste av 


kommunens arealutvikling foregå som fortetting i relativt biluavhengige lokaliteter. Dette er 


det sannsynlig få kommuner som kan påberope seg.» sier Aud Tennøy senior forsker v/ TØI.  
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Bolig og transport. Reisevaneundersøkelse i Oslo og Akershus 2003 viste følgende 
bilandel på alle reiser for:   


 


bosatte i indre by                        31 % 


bosatte i ytre del                         50-54 %  


bosatte i Akershus                        64-75 % 
 
 
Husstand på landsbasis                    15 % har ingen bil  
                                                           43 % har en bil  
                                                          46 % har minst to 
 
Husstand i Oslo som ikke har bil i dag       40 %   
 


 
 
Bilen er parkert 96 % av tiden. Resterende 4 % utgjør 1 t per dag og styrer fremdeles 


hvordan vi former våre byer og tettsteder for 24t med hjemmeliv, arbeidsliv, fritid og bymiljøer 


for barn og voksne. Selv om nordmenn er blitt bedre til å reise kollektivt til jobben, øker 


bilbaserte fritidsreiser (barnas aktiviteter, ski i marka, shopping, hytta  m.m.)  


For å oppnå attraktive og livskraftige byer og tettsteder må prioriteringsrekkefølgen i 


planlegging endres til fordel for fotgjengere, syklister, kollektivtransport, gods og til slutt 


privatbil. På ett år økte antall sykkelreiser i Paris med 100 % da det i 2008 ble satset på 


trygge sykkelbaner, utleiesykler og tilrettelegging for sykling gjennom hele byen.  


Tetthet i bygningsmasse per m2 kan måles, men er vanskelig å overføre som veiledende 


for hvordan man bør planlegge andre steder. Et tett område kan ha samme tomteutnyttelse 


og likevel holde svært ulike nivåer på attraktivitet og livskraft. Høye bygg er ikke en fasit for å 


øke tetthet i et område, det er snarer bebyggelsestypologi tilpasset et steds karakter og miljø 


som bør være veiledende.  
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Figur 56 Eksempler fra Danmark på at lav tetthet ikke nødvendigvis henger sammen med økt attraktivitet og 
livskraft for bymiljøet. Her et boligområde med høyhus gir relativt lav utnyttelse.   


 
 


  
 


Figur 57 Lav kvartalstruktur og sammenhengende bebyggelse gir i dette eksemplet fra Danmark relativt høy 
utnyttelse.  
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Det er ikke bare arealutnyttelsen som gjør at den kompakte byen gir økonomiske gevinster i 


forhold til en mer spredt vekstmodell. Nedenfor er vist en sammenstilling utarbeidet av ark. 


Knut Selberg som viser at effekten av å bygge tettere får vesentlig uttelling på investeringer 


av infrastruktur.  


Rekkehus koster kommunen under halvparten av eneboliger i investeringskostnader for 


infrastruktur.   


 


 
Figur 58 Effekten av å bygge tettere gjelder ikke bare arealutnyttelse men også løpemeter og utgifter for 


infrastruktur. Her eksemplifisert ved en studie av Arkitekt Knut Selberg presentert på TEKNA / NTNU 2012.  


 


Hvordan planlegger vi den gode kompakte by?   


Studier viser at kvartalsstrukturen med sammenhengende bygninger, grønne 


innergårder og aktive inngangspartier fra bygata er den mest sosiale, økonomiske og 


økologiske bærekraftige strukturen i urbane områder. Uavhengig forskningsresultater viser at 


denne klassiske europeiske bystrukturen er mest bærekraftig i våre nordiske byer:   


 


 Dansk forskning v/ prof. Poul Bæk Pedersen Århus 


 Svensk forskning v/ phd. Alexander Ståhle, Spacescape, Stockholm  


 Norsk forskning v/ Morten Sjåstad, Torbjørn Hansen og Per Medby: « Bokvalitet og 


etterspurte bebyggelsestyper»  


 


Hvordan vil vi utvikle våre byer og tettsteder og samtidig verne våre LNF områder? Ny 


bebyggelse i satellitter har vært en utbredt modell i flere tiår nå i Norge. Samtidig har den 
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europeiske modellen vært å bygge ut eksisterende bystrukturer. På lang sikt vil transport og 


arealbehov endre LNF landskapet i større grad ved satellittmodellen enn den kompakte 


modellen ettersom LNF området nødvendigvis penetreres med veier og ny vekst.  


Den kompakte modellen derimot, kan benytte og bygge på eksisterende infrastruktur og 


samtidig styrke kjernens byliv og livskraft.  


 


 


Figur 59 En utspredning av bystrukturer kan påvirke verdifulle LNF områder. Ifølge arkitekt Knut Selberg har det 


til nå vært en stor forskjell på den norske og den europeiske modellen for byutvikling.  
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Bærekrafteffekter 
 
Hvilke tiltak og virkemidler er de mest effektive for å oppnå bærekraftig utvikling i samfunnet? 


Kan vindmøller og søppelsortering veie opp for spredt bebyggelse og bilbruk når det kommer 


til miljøregnskap? Hva er de mest vedvarende virkemidler og strategier?  


Dette har danske forskere undersøkt nærmere og illustrert som en Bærekrafts pyramide:   


 
 


 
 


Figur 60 viser en effektpyramide utarbeidet av prof. Poul Bæk Pedersen i Århus i et forskningsprosjekt for Real 
Dania. De permanente bystrukturer har størst effekt for å sikre bærekraft over tid.  


 


Pyramiden viser at det er fysiske byplanstrukturer som gir størst effekt ved investeringer i 


bærekraftige tiltak. Dette er fordi en bystruktur er permanent og har en lang levetid, til 


forskjell fra systemer og symboler, som er tiltak som kan opphøre i morgen, for eksempel 


ved en finanskrise eller politisk skifte.    


Et annet forskningsresultat som er interessant for den bærekraftige bymodellen er at de som 


leter etter attraktive bomiljøer og attraktive handels/ næringsmiljøer leter etter de samme 


parameterne; de søker alle i livskraftige bymiljøer.  
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3 FASE III – FORSLAG TIL ROBUST SENTERSTRUKTUR 
FOR HØNEFOSS BY 


 


 


Formålet med Fase III er å presentere mulige strategier for å legge til rette for en robust 
senterstruktur for Hønefoss by. Fase III er basert på følgende grunnlag:  


 


 


 analysen av dagens situasjon i Fase I 


 


 bakgrunnsmateriale om bærekraftig utvikling fra Fase II 


 
 


 tilgjengelig grunnlagsmateriale om Hønefoss og Ringerike (blant annet 


Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik 2011) 


 


 samtaler og møter med Ringerike kommune 


 
 


 verksted for handels- og byutvikling i Hønefoss arrangert av Asplan Viak 8 mai 2012 


(se program og oppsummering i vedlegg 1) 


 


 


 


Følgende kart og strategier viser forslag til mulig utviklingsretning som legger til rette for en 
robust og langsiktig senterstruktur på overordnet nivå.  
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3.1 Utfordringer og muligheter for Hønefoss by 


 


Utfordringer 


 Lav utnyttelsesgrad i sentrum og mange åpne, ubebygde plasser 


 Lav befolkningstetthet i boligområdene i og ved sentrum 


 Stor andel arbeidsplasser lokalisert på Hvervenmoen/ Hvervenkastet og Eikeli, lite 


tilgjengelig med gang/sykkel og kollektivtransport grunnet lang avstand til sentrum og 


omkringliggende boligområder. Videre satsning på disse områdene vil generere mer 


biltrafikk gjennom byen.  


 Dårlig tilgjengelighet til sentrum for gående og syklende over og langs elvene 


 Mye biltrafikk gjennom Hønefoss skaper en barriere mot, og skjuler kvalitetene ved, 


Hønefossen, byens opprinnelse og en viktig identitetsskapende attraksjon.   


 Næringsutvikling langs den nord-sydlig aksen fra Hvervenmoen i sør, via Osloveien, 


Kongens gate, Strandgata til Hønengata i nord har resultert i en byvekst tilnærmet en 


en «båndby» med relativt lange avstander. Dette fordrer bilbasert mobilitet ettersom 


byutvikling langs tverrgående akser og forbindelser er for lite utviklet, med unntak av 


et par gater i den historiske kvadraturen i sentrum  


 Tiltagende negativ utvikling i årlig omsetning for utvalgsvarer 


 Uavklart situasjon med hensyn til lokalisering av jernbanestasjon og fremtidig trasé 


for Ringeriksbanen reduserer insitament for transformasjon og fortetting i sentrum, og 


gir i stede økt utbyggingsetterspørsel i byens randsone. Byen virker å ha vært utviklet 


utenfra isteden for innenfra og utover.  


 Kort avstand til Oslo, men dårlig jernbanetilbud hindrer Hønefoss i å ta del i den store 


befolkningsveksten som ventes i Osloregionen 
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Muligheter 


 Høy andel og god konsentrasjon av handel og andre sentrumsfunksjoner i sentrum 


 Området mellom Storgata/Osloveien, Søndre Torg, Jernbanestasjonen, Nordre Torg 


og Industrigata er den mest tilgjengelige delen av Hønefoss. Etableringer av handel 


og større arbeidsplasskonsentrasjoner innenfor dette området vil kunne bidra til å 


redusere samlet transportomfang i Hønefoss, samt gi bedre muligheter for 


kollektivbetjening og økt bruk av gange/sykkel.  


 Jernbanestasjon ligger strategisk lokalisert i byen, og er et godt utgangspunkt for 


fremtidig trasé for Ringeriksbanen 


 Jernbanestasjonen er omgitt av store arealer med potensiale for moderne byutvikling 


med kort gangavstand til det historiske sentrum.  


 Hønefossen er en unik attraksjon byen kan bygge videre på 


 Området mellom Begna bru (jernbanebrua) og Hønefoss bru/Kongens gate på 


sørsiden ev Begnaelva har stort byutviklingspotensial, og alle muligheter til å kunne 


bli et meget attraktivt område.  


 Tilgjengeligheten for gående og syklende til sentrum kan bedres med bruer over 


elvene.  


 Ny trasé for Ringeriksbanen vil gi reisetider til Oslo ned mot 30 min, og være en 


motor for vekst i kommunen og byutviklingen dersom dagens stasjonslokalisering 


beholdes og styrkes som del av handelssentrum.  
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3.2 Prinsipper for en robust bystruktur  


Nedenfor er gjengitt diagrammer for Hønefoss byutvikling fra boka «Hus i Hønefoss» av Jo. 


Sellæg. Hønefoss sentrum har strukturelt utviklet seg fra en bebyggelseskjerne ved fossen 


med gangavstander på kryss og tvers, til en gradvis mer langstrakt by langs en nord-syd 


akse med stadig større avstander. Byen har samtidig trukket seg unna fossen og elven som 


det sentrale og samlende element, til å bli mer orientert mot mobiliteten langs bygater og 


hovedveistammen i nord-sydlig retning.  


 


         


1700-tallet                               1852                                                    1930  


Figur 61 Historisk kart fra 1700-tallet viser at Hønefoss’ bymessige opprinnelse var på Øya ved Hønefossbrua, og 
byen var spredt likt på begge sider av fossen frem til 1852.  Kartet fra 1930 viser hvordan byen bredde seg både 
mot nord, syd, og stasjonen i vest innenfor gangavstand.  


Ved inngangen til 1900- tallet var Hønefoss sentrum en funksjonsblandet by med korte 


gangavstander mellom boliger, næringer, service, sosial infrastruktur m.m.. Utviklingen har 


gradvis gått over til en funksjonsspredning hvor boliger generelt er lokalisert i nordre del eller 


utenfor byen, mens store arbeidsplasskonsentrasjoner i stor grad ligger i sentrum eller sør 


for byen. Avstandene er blitt såpass store at bil er det foretrukne transportmiddel. Dette 


generer store lokale transportbehov i nord-sydlig retning i aksen Oslogata/ Kongensgate/ 


Hønengata. 


Avstanden mellom handelsetableringen helt i nord ved Industrigata/ Hønengata og 


arbeidsplasskonsentrasjonen, med forslag til nyetablering av handel på Hvervenmoen i sør 


er på 4 km. Til sammenligning er dette er det dobbelte av bykjernen i Oslo sentrum som 


ligger innenfor en avstand på 2 km fra Aker Brygge til Bjørvika. Det er åpenbart at det vil 


være en utfordring å få en by på 4 km som har 18 000 innbyggere til å bli et levende og 


attraktivt sentrum.  


Det bør vurderes om Hønefoss by ikke er blitt strukket for langt i nord-sydlig retning for å 


kunne forsvare en bymessig utvikling. Utviklingsprinsippet med fortetting langs en hovedakse 


i nord-sydlig retning er tilsvarende det som benevnes som en «båndby» hvor utviklingen er 
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basert på adderingsprinsipp langs en hovedveistamme. Dette generer stadig mer trafikk i 


hovedveien som igjen blir en trafikk barriere for tverrgående mobilitet.  


For å tilrettelegge for en bærekraftig og attraktiv fortetting av bykjernen bør utviklingen langs 


hovedveistammen i nord-sydlig retning i Hønefoss begrenses til de sentrale kvartalene 


mellom broene ettersom de er innenfor gangavstand til sentrumsfunksjoner og togstasjonen. 


En utviklingsstrategi som vil stryke den historiske bykjernen i øst-vestlig retning bør 


prioriteres. Den utstrakte bystrukturen bør suppleres med en strategi for å styrke tverrgater 


og øst-vestlige mobilitet.       


  


Figur 62 Hønefoss er i dag strukket langs en hovedakse som strekker seg over 4 km. Den økende avstanden 
underbygger bilbasert vekst og utarmer de sentrale områdene i det historiske sentrum.  


 


 


Figur 63 En robust bystruktur bør baseres på en fortetting med tilretteleggelse for gående og syklende. For å 
redusere avstander og bilbruk fordrer dette en bystruktur med minst to hovedakser/ retninger, i motsetning til 
båndbyens prinsipp med addering av nye utviklingsarealer i en hovedakse/retning med svake tverrgående 
forbindelser.    


Prinsipp for bilbasert båndby  


Prinsipp for bærekraftig bykjerne    
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3.3 Forslag til overordnet strategi  


 


Anbefalt sone for detaljvarehandel 


Størrelsen på et velfungerende handelssentrum er begrenset i utstrekning, Miljøvern-


departementet har også kommet med anbefalinger om utstrekning. I denne fasen har vi 


vurdert dagens handelssentrum i forhold til disse anbefalinger. 


Som presentert i Fase II fordrer en bærekraftig byutvikling fortetting og god utnyttelse av 


sentrale arealer, både for å skape et vitalt sentrumsliv med gode betingelser for handel og 


service, og for å redusere behovet for motorisert transport.   


Analysene av Hønefoss i Fase I viser at byen har et godt utgangspunkt for en bærekraftig og 


attraktiv byutvikling, men dette vil kreve overordnede grep for å styre utviklingen mot 


sentrum. Både handel, næring og boligutvikling bør konsentreres til sentrum fremfor 


nyetableringer i byens randsoner.  


Store strukturendringer innen handel og utfordringer med bransjeglidning gjør det vanskelig 


og til dels uhensiktsmessig å skille mellom plasskrevende varer og detaljhandel i 


plansammenheng. Det anbefales derfor å konsentrere fremtidig handel innenfor dagens 


arealer regulert til handel (senterområder i gjeldende kommuneplan), med særlig fokus på 


Hønefoss sentrum. 


I tillegg bør stasjonsområdet kunne utvikles til et moderne sentrumsområde, med 


utgangspunkt i en ny kollektivterminal med regionale forbindelser. Stasjonsområdet 


anbefales derfor inkludert i sentrumsavgrensingen for Hønefoss. Parkeringsplasser som 


etableres i forbindelse med jernbanestasjonen kan med fordel fungere som ekstra kapasitet 


for øvrig handels- og sentrumsparkering.  


I praksis bør all initiativ om handelsetablering innenfor forslag til sentrumsavgrensning som 


vist på kart i Figur 64 oppmuntres og prioriteres i den kommunale planleggingen.  


Figur 64 viser en sone tilnærmet en trekantform som omkranser den mest sentrale delen av 


Hønefoss som inkluderer følgende nav: 


o Oslogata/ Storgata 


o Søndre Torg 


o Jernbanestasjonen  


o Nordre Torg 


o Industrigata/ Hønegata  


 


 


Basert på tilgjengelighetsanalysen i Fase 1 er dette det området det er gjennomsnittlig 


kortest å reise til fra boligområdene i Hønefoss, inkludert bygdene Hauksbygd, Heradsbygda 


og Nymoen. Dvs. at nye etableringer utenfor denne sonen vil konkurrere med tilbud innenfor, 


og generere mer bilbasert transport. Dette gjelder både handel og annen type næring.  
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Figur 64 Anbefalt sone for fremtidig lokalisering av detaljvarehandel som gir minst økning i samlet transportarbeid 
i forbindelse med handlereiser. Områdeavgrensingen er basert på målpunkter med god tilgjengelighet jamfør 
kapittel 1.3 Tilgjengelighet.  (Gjennomsnittlig kortest reiseavstand for bosatte i Hønefoss).  
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Mindre dagligvarebutikker rettet mot lokalt marked  


Med unntak av næringsarealene ved Industrigata/ Hønegata i nord bør det ikke etableres 


avlastingssentre eller åpnes nye arealer for handel utenfor forslag til sone for 


detaljvarehandel som vist i Figur 64.  


Dette gjelder ikke mindre dagligvarebutikker rettet mot et lokalt marked, som bør kunne 


etableres der det er markedsmessig lokalt grunnlag for dette. Mindre dagligvarebutikker kan 


med fordel etableres som lokalsenter sammen med annen privat og offentlig service som for 


eksempel frisør, legesenter, apotek m.m.  


Reguleringsplanen kan og bør brukes til å definere innhold, størrelse og omfang på 


lokalsenteretableringene. Kommuneplanen bør definere hvor mange lokalsentre det er behov 


for, og lokalisering for disse, basert på avstand til andre lokalsentra og til Hønefoss by.  


 


Handel med plasskrevende varer 


Handel med plasskrevende varer slik det er definert i PBL loven bør ikke etableres i sentrum 


og andre senterområder fordi dette vil generere mer biltrafikk gjennom sentrum, ( ettersom 


dette er handel som fordrer bruk av bil) men kan evt. etableres i byens randsone og med god 


tilgang til overordnet veinett, som for eksempel Hvervenmoen,   


 


Med plasskrevende varer menes følgende varegrupper (uttømmende liste iht PBL): 


 Biler og motorkjøretøyer 


 Landbruksmaskiner/anleggsmaskiner  


 Trelast og byggevarer 


 Planteskoler/hagesentre 


 Fritidsbåter 


 


Hva som inngår i definisjonen av varegruppen trelast og byggevarer praktiseres forskjellig i 


ulike kommuner, og tilbakemeldingene fra MD er heller ikke entydige. I utgangspunktet skal 


varegruppen kun omfatte engroshandel til proffmarkedet, men det er en økende tendens til at 


større byggevarekjeder tilbyr både engroshandel og detaljvarer, og at det er vanskelig å 


skille på disse. Det kan således antas at større byggevarebutikker som for eksempel Maxbo, 


Byggmakker, Bauhaus og lignende med variert sortiment rettet mot både proffmarkedet og 


privatmarkedet kan defineres plasskrevende og inngå i varegruppen trelast og byggevarer. I 


reguleringsplan er det mulig å angi prosentvis størrelsesforhold mellom lager og butikkareal, 


og dermed begrense omfanget av detaljvarer i en butikk.  


Biltema og annen bilrekvisitabutikker inngår ikke i biler og motorkjøretøy.  


Jula, JYSK, Claes Olsson og lignende butikkonsepter med variert tilbud regnes som 


detaljvarer, og inngår ikke i definisjonen av plasskrevende varer. Slike handelskonsepter bør 


kun tiltales lokalisert innenfor anbefalt sone for detaljvarehandel, som vist i Figur 64. 
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Annet transportskapende handel (hvite-brunevarer) 


Transportskapende handel som ikke inngår i definisjonen av plasskrevende handel slik dette 


er definert i Plan- og bygningsloven bør fortrinnsvis etableres i utkanten av anbefalt sone for 


detaljvarehandel, som vist i Figur 64, fortrinnsvis ved stasjonsområdet og Industrigata/ 


Hønegata, fordi dette er områder som muliggjør relativt god trafikkavvikling, og har god 


tilgjengelighet både lokalt og regionalt.  


 


Hvervenmoen 


Vår anbefaling er at kommunen bør satse på utvikling av sentrum, med flere 


kontorarbeidsplasser og detaljvarehandel før en eventuell senere videre utvikling på 


Hvervenmoen. Sentral plassering langs hovedveien gjør at Hvervenmoen bør kunne 


tilrettelegges for handel med plasskrevende varer, for eksempel byggevarer, bilhandel og 


hagesenter. 


Vår anbefaling er at det ikke bør åpnes for detaljvarehandel på Hvervenmoen, da dette vil 


forsterke den negative trenden med på å trekke aktivitet ut av sentrumskjernen, og bidra til å 


øke transportomfanget i kommunen. Det samme gjelder kontorarbeidsplasser, som det er 


mangel på i sentrum og som er en viktig ressurs for å skape byliv og grunnlag for 


handel/service. For å få økonomisk bærekraft må kontorarbeidsplasser lokaliseres i områder 


med god tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivreisende.  


 


Eikli 


Eikli ligger utenfor anbefalt sone for detaljvarehandel, slik at videre etablering av 


detaljvarehandel her på bekostning av mer sentrale områder (innenfor grønn sone i Figur 64) 


vil kunne bidra til å øke det generelle transportomfanget i kommunen. Etablering av flere 


boliger på Eikli vil bidra til flere sentrumsnære boliger, og dermed øke andelen bosatte i 


gang-sykkelavstand til sentrum.  


  


 


Forslag til overordnede bygrep for Hønefoss  


Det foreslås et overordnet grep basert på to hovedstrategier; å vende byen tilbake mot 


fossen/ elven og å bygge opp under en tverrforbindelse på tvers av dagens nord-sør akse. Et 


viktig grep vil være å åpne Øya som en sentral del av sentrum og lede gjennomfartstrafikken 


utenom dette området. Dette kan løses ved å etablere en ny bilbro øst for Hønefoss bru som 


forbinder Kongensgate direkte med Hønegata. Dette vil frigjøre Øya, Hønefoss bru og det 


historiske Nordre Torg fra gjennomfartstrafikk, og skape en helhetlig bystruktur tilpasset 


gående og syklende i sentrum.  


Det anbefales en hovedveistamme som styrker øst-vestlig mobilitet og samtidig avlaster den 


nord-sydlige transporten i Hønegata. En ny rundkjøring ved enden av Kongensgate vil kunne 


binde sammen hovedstammen i nord-sydlig retning med en ny vei i øst-vestlig retning. Den 


nye veien vil forbinde sentrum sammen, fra stasjonen i vest til Vesterntangen via Petersøya 


og videre mot Haugsbygd i øst.   


Det anbefales å skape et helhetlig nettverk av gang- og sykkelforbindelser som binder hele 


sentrum sammen, og til omliggende boligområder. Utover en serie med gang- og sykkelbroer 


over elvene, bør det vurderes å utnytte dagens trase for Bergensbanen rundt høydedraget 
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mot Veiemoen (halvsirkeltraseen vest for sentrum) når Ringeriksbanen etableres. Denne vil 


kunne være en av flere adkomstveier til stasjonen og bør kunne utvikles med ny bebyggelse.  


Dagens jernbanestasjon bør være utgangspunkt for fremtidig utvikling av byen og ny 


Ringeriksbane. Følgende argumenter taler for dette:  


 Bærekraftig utvikling tilsier transformasjon fremfor nedbygging av jomfruelig mark 


 Dagens plassering er innenfor gangavstand til bykjernen  


 Jernbanestasjonen ligger innenfor den mest sentrale delen av dagens boligstruktur  


 Stasjonsområdet har store transformasjonsarealer med mulighet for bymessig 
utvikling  


 Området har mulighet for å bli en sammenhengende bymessig fortsettelse av det 
historiske sentrum  


 Det er mulighet for en framtidig utbedring av Ringeriksbanen med utgangspunkt i 
dagens trase for Randsfjordbanen nord-øst for byen  


Dagens hovedadkomst til stasjonen, Soknedalsveien vil kunne etableres som et parkdrag 


med gang- og sykkelforbindelser, mens biladkomst kan legges til den utbedrede 


Arnemannsveien i tilknytning til et nytt stasjonsbygg rettet nordover.  


Storgata foreslås som sammenhengende gågate fra Stangsgate via Søndre Torg til Nordre 


Torg. Utover hovedveistammen (Kongens gate) anbefales det å gjøre alle sentrumsgater 


prioritert for gående og syklende men tilgjengelig for biler og varetransport. 


Det anbefales generelt at all markparkering erstattes med underjordisk parkering supplert 


med noe gateparkering.  


Det er indentifisert 4 nøkkelprosjekter som vil kunne være generatorer for en bærekraftig 


handels- og byutvikling. Det første området A er Øya som bør reetableres som byens 


tyngdepunkt og sentral møteplass ved fossen. Dette kan gjøres relativt tidlig og uavhengig av 


de større infrastrukturelle tiltak som er foreslått ovenfor. Det neste området B er de 4 større 


kvartalene ved krysset Kongensgate/ Kong Rings gate som bør kunne transformeres med 


høy utnyttelse. Det tredje området C gjelder stasjonen som har et stort utviklingspotensial for 


større etableringer i forbindelse med et regionalt knutepunkt. Det fjerde nøkkelprosjektet vil 


være nye broer, hovedsakelig ny forbindelse for Kongens gate / Hønegate og fra Petersøya 


til Vesterntangen.   
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Figur 65. Forslag til overordnet bygrep for Hønefoss. Trasé for ny jernbane er på prinsippnivå og ikke kontrollert 
for krav til kurvatur 
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Figur 66. Forslag til utbyggingsstrategi for Hønefoss 
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Vedlegg 1 – Program for verksted om handel og byutvikling i Hønefoss 


 Hønefoss, hvor går du? 
 


 


 


 


 


 


 


 Verksted: Handel- og byutvikling i Hønefoss  


 


Hønefoss er en by i vekst og forandring. Som grunnlag for videre planlegging av Hønefoss 
som en attraktiv og bærekraftig by ønsker Ringerike kommune å invitere nøkkelaktører til en 
åpen og kreativ dialog i form av et byutviklingsverksted. Hensikten med verkstedet er å 
skape en felles plattform for forståelse mellom ulike interessenter, med fokus på 
kunnskapsheving om dagens situasjon, hva som kjennetegner bærekraftig byvekst, og hvilke 
muligheter Hønefossamfunnet står ovenfor.  


Asplan Viak jobber nå med en handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss, og rådgiver 
Øyvind Dalen vil innlede med en situasjonsbeskrivelse av Hønefoss sett fra utsiden. Siv. 
arkitekt Sissel Engblom vil deretter gi en orientering om bærekraftig byutvikling som 
inspirasjon for videre utvikling av Hønefoss.  


Plan- og næringssjef Andreas Bjørnnes i Skedsmo er invitert til å fortelle om hvordan fokus 
på samspill mellom bolig, næring, offentlig myndigheter og kunnskapsmiljøer har gjort 
Lillestrøm til et foregangseksempel for moderne byutvikling. 


Innleggene vil danne grunnlag for et gruppearbeid om veien videre for Hønefoss. I gruppene 
vil bestå av både offentlige og private aktører, slik at diskusjonstemaene blir belyst fra ulike 
ståsted. Resultatene fra gruppearbeidene presenteres i plenum, med åpen diskusjon og 
avsluttende buffet.  
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Sted:    Bysalen Amfi, Hønefoss Bru 3 (inngang fra Kongens gate)  


Deltakere:  ca. 50 pers: politikere, næringslivsrepresentanter, kommunen, Asplan Viak   


Tid:   08.05. 2012 kl. 8.30 -13.00 


 


 


 


Program: 


  Kl.8.30 Velkommen 
v/siv.ing Øyvind Dalen og siv.ark Sissel Engblom, Asplan Viak  


 Kl.8.35 Fremtidens Hønefoss  
v/Arne Broberg leder Hovedkomité Miljø og areal  


Kl.8.45 Analyse av dagens situasjon  
v/siv.ing Øyvind Dalen, Asplan Viak  


Kl.9.15  Bærekraftig byutvikling – hva og hvorfor?  
v/siv.ark Sissel Engblom Asplan Viak  


Kl.9.45   Spørsmål  


Kl.10.00  Kort pause  


Kl.10.15   Lillestrøm – handel og kunnskap som generator for byutvikling  
v/Andreas Bjørnnes, Plan- og næringssjef Skedsmo kommune 


Kl.10.45 Spørsmål 


Kl.11.00 Gruppearbeid: Visjoner og muligheter for Hønefoss by 
Gjennomgang av oppgaver 


 Kl.11.15 Gruppearbeid  /lunsjbuffet  


kl.12.30  Presentasjon og drøftelse av gruppearbeid 


ca kl.13 Avslutning     
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Vedlegg 2 – Oppgaver for gruppearbeid – verksted Hønefoss 
handel og byutvikling 


Nye tider! Dere er byutviklere med ubegrenset makt til å forme fremtidens Hønefoss by. 
Noen innledende problemstillinger for å sette i gang diskusjonen. 


Hvordan vil dere gå frem? Hva finnes det å bygge videre på, finnes det noen grep som kan 
snu helt opp ned på byen og kontakten med omgivelsene, hvor viktig er forbindelsen til Oslo 
og Akershus, har Hønefoss nok tilbud og stort nok næringsliv til å stå på egne ben, hvilken 
rolle skal Hønefoss by ha i Ringeriksregionen, i hovedstadsregionen? 


5 spørsmål skal drøftes og begrunnes. Skissér gjerne på utdelte kart. Hver gruppe velger en 
ordstyrer og en til å presentere gruppens svar til slutt (kan være samme person). I 
gruppearbeidet er alle ideer og forslag i utgangspunktet interessante. Dersom det ikke blir 
konsensus i gruppen er det også et svar. Da er det interessant å finne årsaken til dette.  


 


1. Identitet - Hva er særegent for Hønefoss by? (ca 10 min)  


Mange norske mellomstore byer og tettsteder trekker frem nærhet til natur, små forhold 
(«alle kjenner alle») og trygge rammer når de skal presentere seg. Men hva finnes utover 
dette i Hønefoss by; hva er det særegne? Er det behov for å etablere noe nytt som byen og 
byens befolkning kan slutte opp om? 


Hvorfor skal noen utenfra ville bosette seg i Hønefoss? Hvorfor drive næring her? Hvilke 
særegenheter ved Hønefoss kan byen og byes identitet bygges videre på? Nytt eller 
gammelt… 


2. Sentrum - Hva kjennetegner et godt sentrum? (ca 10 min) 


Hva kjennetegner et godt sentrum? Hvilke tilbud ønsker man å finne og oppsøke i sentrum? 
Hva forventes av funksjoner og tilbud (handel, service, kultur, med mer), struktur, 
tilgjengelighet, parkeringsforhold, trafikkforhold. 


3. Overordnet veistruktur (ca 10min) 


Drøft og skissér alternativ for hovedinnfartsåre og eventuell ny trase for E16 gjennom 
Ringerike. 


4. Framtid - Hva er Hønefoss by i 2040? (ca 20 min) 


Hvor stor er byen (fysisk utstrekning), hvor er kjernen, i hvilken bydel ligger 
jernbanestasjonen for ny Ringeriksbane. Hvilke nye attraksjoner, signalbygg og byrom 
finnes? Hvor er det attraktivt å bo, jobbe, handle, oppleve kultur og uteliv, og urban 
rekreasjon? 


5. Ny aktør (ca 10min) 


En ny stor handelsaktør, som Olav Thon eller Byporten Shopping (på Oslo S), ønsker å 
etablere seg i Hønefoss. Stikkord er: høy kvalitet på både bygg og vareutvalg, bymessighet, 
mangfold av butikker og andre servicefunksjoner. Tar Hønefoss by i mot tilbudet? Hvor i 
byen bør de lokalisere seg for å oppnå fremtidscenariet for 2040?  
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Vedlegg 3 – Besvarelser fra Gruppearbeid  


Verksted Hønefoss handel- og byutvikling 


08.05.12 


 


Følgende punkter er sammendrag av besvarelsene fra de 6 grupper som utgjorde 
verkstedet:   


 


1. Identitet - Hva er særegent for Hønefoss by? (ca 10 min)  


Mange norske mellomstore byer og tettsteder trekker frem nærhet til natur, små forhold 
(«alle kjenner alle») og trygge rammer når de skal presentere seg. Men hva finnes utover 
dette i Hønefoss by; hva er det særegne? Er det behov for å etablere noe nytt som byen og 
byens befolkning kan slutte opp om? 


Hvorfor skal noen utenfra ville bosette seg i Hønefoss? Hvorfor drive næring her? Hvilke 
særegenheter ved Hønefoss kan byen og byes identitet bygges videre på? Nytt eller 
gammelt… 


 


- Ta fossen tilbake, vend byen mot elva; gjestebrygge ved Tippen, badeplass 


v/Petersøya, mulig med restaurant i fossen? Flere broer for syklende og 


gående til sentrum, biler får kjøre rundt  


- Identiteten er elva og dens lokale historikk med treforedling og fossens energi 


– Fossebyen eller Brusebyen 


-         «                 den flotte mursteinsbebyggelsen ved fossen og brua 


-         «                 Gjestebygården   


- Ta jernbanebrua tilbake 


- Bør bygge videre på nærmiljø for barn og ungdom, Skatepark 


- Bør utvikle kulturbyen (revy og musikk), mange flinke aktører som bør synes 


mer  


- Vi skal være åpne for nye ideer og attraksjoner; utnytt mulighetene som nedlagt 


Follum gir  


- Fortrinn at det er korte avstander; en kompakt og oversiktlig by med 


gangavstand til det meste 


- Byen er et regionalt knutepunkt / veikryss på vei til Hallingdal  


- Behagelig avstander til Gardermoen og Oslo  


- En familievennlig by med lave boligpriser 


- Hyggelig by å handle i  
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2. Sentrum - Hva kjennetegner et godt sentrum? (ca 10 min) 


Hva kjennetegner et godt sentrum? Hvilke tilbud ønsker man å finne og oppsøke i sentrum? 
Hva forventes av funksjoner og tilbud (handel, service, kultur, med mer), struktur, 
tilgjengelighet, parkeringsforhold, trafikkforhold. 


 
 


- Et godt sentrum er mennesker; et sted å treffe andre mennesker, slå av en prat, 


spisesteder 


- Sentrum må være der folk er: folk må bo der – fortetting med boliger 


- Et sted der barn og ungdom synes 


- Torg, kultur og kafeer ;  service og møteplasser  


- Viktig at det er liv på gatenivå i kvartalene; ikke lange flater med lukkede vegg 


på gatenivå 


- Viktig å kunne sette fra seg bilen innom kort avstand (ev. parkering oppå 2 etg 


bygg)   


- Behov for mer handel og service, samt kompetansebedrifter i sentrumskjernen 


- Levende byrom både dagtid og kveldstid, tilpassede og omforente åpningstider  


- Levende og sammensatt handel  


- Få vannet inn i sentrum 


- Tilrettelagt for hundeeiere  


 


3. Overordnet veistruktur (ca 10min) 


Drøft og skissér alternativ for hovedinnfartsåre og eventuell ny trase for E16 gjennom 
Ringerike. 


 
- E16 vil komme før eller side; bør komme sydfra og over Hvervenmoen (3 


grupper) 


- E16 bør komme over Styggedalen, behov for flere hovedadkomster til sentrum 


(3 grupper) 


- Hvor mye trafikk fra E16 skal egentlig inn i sentrum? De fleste som bor lokalt 


kommer via lokalveiene 


- Etablering av Ringvei øst for sentrum 


- 4 mulige innfartsårer for E16: Hoffsfossveien, Askveien, Tolpinrud, Hønegata   


- Hønegatas opprustinger har vært mangelfull – trenger rundkjøringer  


- Ikke bare en hovedinnfart, behov for flere  


- Hønefoss brua stenges for biltrafikk og blir en gang og sykkel vei til 


Nordtorget;  biler  i tunnel under elva 
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4. Framtid - Hva er Hønefoss by i 2040? (ca 20 min) 


Hvor stor er byen (fysisk utstrekning), hvor er kjernen, i hvilken bydel ligger 
jernbanestasjonen for ny Ringeriksbane. Hvilke nye attraksjoner, signalbygg og byrom 
finnes? Hvor er det attraktivt å bo, jobbe, handle, oppleve kultur og uteliv, og urban 
rekreasjon? 


-  


- Sentrum defineres mellom de to broene; her skal man bygge i høyden  


- Nye gang- og sykkelbruer over elva mot øst  


- Hønefoss er blitt en spektakulær fosseby rettet mot elva med attraksjoner ( 


badepark)  


- Stasjonen er i sentrum 


- Stasjonen på Toplinrud   


- Mange sentrumsbygg synger i dag på siste vers; her må det tenkes nytt 


- Fortetting langs nord-syd aksen har styrket sentrum  


- Storhandel på Eikeli er flyttet til Hvervenmoen 


- Høyskole m/ boligmuligheter etableres på Eikeli, eller flytte høyskolen til 


sentrum 


- Utvikling på Tolpinrud fremfor Hvervenmoen «som strekker ut byen» 


- Skolesatsing  


- Ringerike er blitt attraktiv for å avlaste Oslo pga nærhet til arbeidsmarkedet 


- riksveier og jernbane er «på plass» med gode forbindelser til hovedstaden 


- Hønefoss er blitt en del av utvidete Oslo  


- Bybane i nord-syd aksen  


- Bybane fra Tolpinrud til sentrum (fra eventuell ny jernbanestasjon) 


- Nærings- og kunnskapsbyer på Egemoen, Krakstad, Soknedalsveien 


(Meieriområdet) og Hønefoss nord  


- Øvre del av Fossen er utbygget som kjerne i sentrum med restauranter og ny 


bebyggelse  


- Eikeli er blitt et attraktivt boligområde med boliger til høgskoleansatte og 


studenter  


   


 


5. Ny aktør (ca 10min)  


En ny stor handelsaktør, som Olav Thon eller Byporten Shopping (på Oslo S), ønsker å 
etablere seg i Hønefoss. Stikkord er: høy kvalitet på både bygg og vareutvalg, bymessighet, 
mangfold av butikker og andre servicefunksjoner. Tar Hønefoss by i mot tilbudet? Hvor i 
byen bør de lokalisere seg for å oppnå fremtidscenariet for 2040?  


-  


- Nei takk til ny aktør som kommer med tradisjonell shoppingsenter 


- Ja takk til ny aktør som ønsker å utvikle et helt bykvartal med handel, krav til 


utforming, dimensjonert og tilpasset byens øvrige bebyggelse, gjerne supplert 


med hotell 


- Vi har gode aktører men sier ikke nei til onkel i Amerika  


- Ja takk til å utvide Kuben østover; gamle Fengslet som innergård blir ny base / 


treffsted i handelssentrum  
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- Olav Thon får gjerne utvikle handel på Limoen (ledig kvartal syd for kirken)  


 


6.  Innlegg fra Steinar Larsen ( AP) : 


 
- Området fra Jernbanebrua til fossen er kjernen i Hønefoss historikk og identitet 


og det er her man bør satse på turistattraksjoner  m.m. 


- Jernbaneområdet og den jernbanebrua er attraktive arealer for 


sentrumsutvikling 


- Elva har vært en søppelplass som byen har vendt seg fra; nå er det på tide å 


vende tilbake og bruke den til å markedsføre byen.  Dette kan ha stor 


innvirkning på handel: Hokksund og Drammen fordobler omsetningen i 


handelen under laksefestivalen  på høsten.  


- Gang- og sykkelsti bør opprettes langs hele elven 
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Overordnet situasjon


Fremtidig boligutvikling
Kragstadmarka


I likhet med fl ere andre institusjoner og 
større funksjoner ligger Høgskolen som en 
enklave, eller en ”øy”, i boligstrukturen rundt 
Hønefoss sentrum. 


Grunnlaget for transformasjon og vekst 
i Hønefoss er begrenset. Det blir derfor 
viktig at den fremtidige utviklingen av 
eiendommen videreutvikler og styrker 
enklaven slik at overgangen mot 
omkringliggende boligstruktur blir tydelig.


Forbedring av adkomstsituasjonen fra 
Osloveien er også en viktig faktor for at 
Høgskoleeiendommen kan utvikles til et 
fremtidig campusområde.







Campus Ringerike | LPO arkitekter | 04.07.2012


Fremtidig boligutvikling
Kragstadmarka


Overordnet situasjon


NY ADKOMST OG GANGFORBINDELSER


Ny kryssløsning vil styrke Høgskolens 
tilgjengelighet, gi anlegget større 
synlighet og muliggjør tyngre utnyttelse av 
eiendommen.


Ny gangbro over elva gir bedre forbindelse 
til friareal, idrettsanlegg og sentrum.


Nye gangforbindelser opp mot 
utbyggingsfelt i Kragstadmarka gir nye 
sammenhenger til omkringliggende arealer. 


De nye forbindelsene inn på eiendommen 
legger premisser og muligheter for 
strukturering av fremtidig utvikling.
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Fremtidig boligutvikling
Kragstadmarka


Overordnet situasjon


NY ADKOMST OG GANGFORBINDELSER


Alternativ broforbindelse lengre øst gir  
mulighet for gangforbindelse på skrått i 
landskapet ned mot elva. 
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Fremtidig boligutvikling
Kragstadmarka


Overordnet situasjon


NY ADKOMST OG GANGFORBINDELSER


Alternativ broforbindelse i aksen fra 
Høgskolen med gangforbindelse på skrått i 
landkapet ned mot elva. 


Alternative plasseringer av broforbindelsen 
påvirker ikke utbyggingsfeltene i 
Høgskoleområdet, men gir ulike løsninger 
for sammenheng i gangforbindelsene.
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Fremtidig boligutvikling
Kragstadmarka


Overordnet situasjon


NY ADKOMST OG GANGFORBINDELSER


Alternativ broforbindelse i tilknytning til 
Hønefoss videregående skole med ny 
gangforbindelse øst for eksisterende 
bebyggelse. Broforbindelsen vil knytte 
sammen fl ere funksjoner og landingspunktet 
vil komme tettere på idrettsanleggene.


Alternative plasseringer av broforbindelsen 
påvirker ikke utbyggingsfeltene i 
Høgskoleområdet, men gir ulike løsninger 
for sammenheng i gangforbindelsene.
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Overordnet situasjon


PARKERINGSMULIGHETER


Ny broforbindelse gir 
mulighet for sambruk av 
parkeringsarealer ved 
idrettsanleggene.


Parkering


Fremtidig boligutvikling 
Kragstadmarka


Høgskolen


Parkering
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Overordnet situasjon


ADKOMSTVEI FRA SYD


Ved etablering av 
rundkjøring i Osloveien kan 
eksisterende adkomstvei 
fra syd, Arnegårdsbakken, 
koples inn på ny adkomstvei 
for ytterligere å forbedre 
trafi kksituasjonen og 
arealbruken langs Osloveien.


Fremtidig boligutvikling 
Kragstadmarka


Høgskolen


Parkering


Parkering
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høgskole


utbedring av 
eksisterende
mulig utvidelse


næringsarealer / P
mulig undervisning


mulig tomt for studentbolig / 
                          aktivitetsområde


studentbolig / parkering / grønt
feltareal: 2.300 m2


feltareal: 
750 m2


feltareal: 2.900 m2


feltareal: 3.500 m2


feltareal: 2.200 m2


Mulige utbyggingsfelter | trinn 1
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høgskole


utbedring av 
eksisterende
mulig utvidelse


næringsarealer / P
mulig undervisning


mulig tomt for studentbolig / 
                          aktivitetsområde


studentbolig / parkering / grønt
feltareal: 2.300 m2


feltareal: 
750 m2


feltareal: 2.900 m2


feltareal: 3.500 m2


feltareal: 2.200 m2


næring


næring
feltareal: 
1.700 m2


feltareal: 
1.500 m2


feltareal: 
1.300 m2


feltareal: 
660 m2


Mulige utbyggingsfelter | trinn 2
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sentral
plass


aktivitets-
område


Torg og uteplasser
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parkering / grønt
student
bolig


sentral
plass


omlegging vei


eksisterende parkering


Innpassing studentboliger trinn 1 | Al1 1
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omlegging veistudentbolig


eksisterende parkering


Innpassing studentboliger trinn 1 | Al1 2
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Innspill til planprogrammet / områdeplanen


Utvidet planavgrensning


Foreslår å utvide planavgrensningen mot øst slik at nedre del 
av Karakstadmarka innlemmes i områdeplanarbeidet.


Dette muliggjør å se på løsninger der deler av skråningen 
benyttes til for eksempel studentboliger, opparbeidet uteareal, 
aktivitetsområde mm. 


Endelig omfang av eventuell utvikling fastsettes i videre 
prosess med utarbeidelse av områdeplanen.


I tillegg foreslås det å inkludere eiendom      gnr/bnr 38/6401 
i planområdet for innpassing av nytt internveisystem og 
transformasjon av arealene mot Osloveien.  
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Innspill til planprogrammet / områdeplanen


Ny rundkjøring i Osloveien


Foreslår at løsning for ny rundkjøring i Osloveien legges inn 
som premiss i områdeplanen.


Endelig plassering og utforming må avklares i det videre 
arbeidet.
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Innspill til planprogrammet / områdeplanen


Utbyggingsfelter / program


Foreslår fremtidige utbyggingsfelter som organiserer 
eiendommen og tilrettelegger for trinnvis utbygging.


Nødvendige avklaringer i videre prosess med områdeplan:


Arealbehov / mulighet:  Høgskole
    Næring
    Studentboliger
    Parkering


Utnyttelse og byggehøyder


Trinnvis utvikling


Plassering av gangbro
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Innspill til planprogrammet / områdeplanen


Transformasjon mot Osloveien


Etablering av rundkjøring og ny adkomstvei griper inn i 
eksisterende eiendomsstruktur og muliggjør transformasjon i 
området mot Osloveien.


Nytt internveisystem knyttet til rundkjøringen danner 
utgangspunkt for ny struktur. 
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Forord 
 
Vi har fått i oppdrag av Ringerike kommune å gjøre en støyvurdering i forbindelse med kommunedelplanen 
for Krakstadmarka.  
 
Dette er en analyse av støyforholdene langs aktuelle hovedatkomster. Interne støyforhold er også 
kommentert. 
 
 
Hønefoss, 14.11.2012. 
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Forutsetninger. Trafikktall. Metode. 
 
Forutsetninger. 
 
Kommunedelplanen er basert på flere atkomster og med en intern samleveg. En atkomstmulighet; mot 
FV241 Lisletta, er mindre aktuell før Hønenkrysset er utbedret/lagt om, og er dessuten ikke stedfestet i denne 
omgang. Den er derfor ikke støyberegnet her. 
 
 
Trafikktall. 
 
Som et ledd i kommunedelplanarbeidet er det utarbeidet en trafikkanalyse. Den er grunnlaget for 
trafikkdataene i denne rapporten. Trafikkmengdene uten utbygging angitt som årsdøgntrafikk (ÅDT) er 
fremskrevet 10 år frem i tid.  
 
Det gir følgende trafikkdata: 
 
Veg ÅDT år 2022 


uten utbygging 
ÅDT år 2022 
med utbygging 


Skiltet hastighet % tungtrafikk  


Krakstadveien 100 1 000 50 2 
Støalandet 300 1 400 50 2 
Ringeriksgata 300/1 000 1 000 – 1 700 30 5 
Tyristrandgata/Schjongs gt 1 900 / 2 200 2 600 – 2 900 30 5 
Tandbergmoveien - 
Arnegårdsveien  
Ny veg til Lisletta 


100 – 300 
600 – 1 100 


700 – 900 
1 200 – 1 700 


50 
30 


3 
3 


Tandbergmoveien - 
Arnegårdsveien  
Uten ny veg til Lisletta 


100 – 300 
600 – 1 100 


1 700 – 1 900 
2 200 – 2 700 


50 
30 


3 
3 


 
I tallene for Ringeriksgata, Tyristrandgata og Schjongsgata er beregnede trafikktall som konsekvens for ny 
flerbrukshall tatt med. 
 
For Tandbergmoveien- Arnegårdsveien har en beregnet støy etter utbygging i to situasjoner; med eller uten 
ny veg til Lisletta. Om sistnevnte ikke kommer en gang etter at hele Krakstadmarka er bygd ut vil den 
trafikken som der ville gått måtte gå ned Tandbergmoveien- Arnegårdsveien. 
 
Det skal bemerkes at det skal relativt store %-vise endringer til for at trafikkmengdene skal medføre 
vesentlige feil i beregningene. En endring på 100 % gir en endring på 3 dBA for ekvivalentnivået.  
 
 
Metode. 
 
Til støyberegningene er dessuten benyttet digitale grunnkart og situasjonsplan for området. 
 
Det er beregnet støysonekart i +4m høyde. 
 
En har benyttet programmet NovaPoint Støy, som beregner etter Nordisk Beregningsmetodikk. 
 
 
Retningslinjer. 


Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings- og plansaker er T-1521 fra MD.  
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Støygrenser for vegtrafikk er uttrykt ved støysoner, vist i tabellen på neste side. De gjelder ved etablering av 
ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og 
barnehager. Alle tall er oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå.  


 
 
 


Gul sone Rød sone 
Utendørs støynivå  Utendørs støynivå i 


nattperioden kl. 23 – 07  
Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 


nattperioden kl. 23 – 07 
Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 55 dB L5AF 85 dB 


 
• Ekvivalentnivåene skal beregnes som årsmiddelverdier i tråd med definisjonene av Lden. 
• Beregningshøyde 4 m. 
• Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt.  
 


Her vil trafikken ha lite tungtrafikk om natten, så det er tvilsomt om det går mer enn 10 tunge kjøretøy på 
vegene mellom kl.23 og 07. Vi legger derfor ikke maksimalnivå til grunn ved dimensjonering av støysoner. 
 


Resultater. 
 
Se vedlagte resultatkart som viser støysoner for de tre hovedatkomstene Støalandet, Ringeriksgt-
Tyristrandgt-Schjongs gt og Tandbergmoveien-Arnegårdsveien. De er vist i to situasjoner; før og etter 
utbygging. 
 
 
1. Støalandet. 
 
Situasjonen før utbygging er trafikken svært lav og ingen steder ligger noen boliger i gul eller rød sone.  
 
Langs Støalandet øker støynivået, og boligene der blir liggende i gul sone. Ingen i rød sone. 
 
Situasjonen etter utbygging viser naturlig nok at sonene strekker seg lenger ut fra veiene. Langs 
Krakstadveien er det likevel kun i øst at boliger blir liggende i gul sone. Terrenget skjermer for 
støyutbredelse til sidene. 
 
Langs Støalandet øker støynivået, og boligene der blir liggende i gul sone. Ingen i rød sone. 
 
Det må forventes at det vil bli behov for støytiltak langs Støalandet. Det blir neppe behov for støytiltak langs 
Krakstadveien. 
 
 
2. Ringeriksgt-Tyristrandgt-Schjongs gt. 
 
Situasjonen før utbygging, men med trafikk fra ny flerbrukshall, er at det først er vest i Ringeriksgata der 
trafikken er størst at bebyggelsen blir liggende i gul sone.  
 
I øvre deler av Tyristrandagat og Schjongs gt øker støynivået, men uten at boligene der blir liggende i rød 
sone. 
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Situasjonen etter utbygging viser naturlig nok at sonene strekker seg lenger ut fra gatene. I Ringeriksgata er 
det likevel kun i vest at boligene blir liggende i gul sone.  
 
Oppover i Tyristrandgata og Schjongs gt blir utbredelsen av gul sone ikke særlig videre, da terrenget 
bestemmer mye i så måte. Men støynivået øker litt, med litt over 1 dBA. 
 
Det vil bli behov for støytiltak langs Tyristrandgata og Schjongs gt, samt vestre deler av Ringeriksgata. Det 
blir neppe behov for støytiltak langs østre deler av sistnevnte. Langs Tyristrandgata og Schjongs gt 
planlegges det støytiltak i dag da trafikken her vil øke etter som den blir hovedatkomst til Stadion og 
flerbrukshallen. 
 
 
3. Tandbergmoveien-Arnegårdsveien.  
 
Situasjonen før utbygging er at det først er at noe av bebyggelsen i nedre deler blir liggende i gul sone. I øvre 
deler blir ingen boliger liggende i gul sone. 
 
Situasjonen etter utbygging med ny veg til Lisletta viser naturlig nok at sonene strekker seg lenger ut fra 
veiene. Nesten langs hele strekningen blir boligene liggende i gul sone. Ingen boliger i rød sone. 
 
Situasjonen etter utbygging uten ny veg til Lisletta vil gi mer trafikk her, og viser naturlig nok at sonene 
strekker seg enda lenger ut fra veiene. Men det medfører ikke at flere boliger blir liggende i gul sone. Heller 
ikke at noen boliger blir liggende i rød sone. 
 
Det vil bli behov for støytiltak for boligene langs den nedre og midtre delen av  denne atkomsten. 
 
 
4. Støy på intern samleveg.  
 
I trafikkanalysen er trafikkmengden her estimert til ÅDT=400. Det er i støysammenheng et lavt tall. Selve 
vegen er ikke detaljplanlagt, slik at støysoner fra denne ikke er beregnet. Trafikkmengden tilsier, sammen 
med forventet lavt skiltet hastighet, at det i svært liten grad kan tenkes at det blir behov for støytiltak. 
 
 
5. Anleggstrafikk. 
 
Denne vil kunne øke trafikkmengdene litt, men ikke så mye at det vil slå ut på støysonene. Det forutsettes da 
at det er ingen/svært liten anleggstrafikk om natten. Ulempene med anleggstrafikk er gjerne at den medfører 
noe støv og at den oppleves som trafikkfarlig i og med at den går på veger som i mindre grad er egnet til 
tyngre kjøretøy. 
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1 PLANOMRÅDE 
Planområdet er vist på arealplankartet (datert 
xx.xx.xxxx) ut til foreslått byggegrense langs rv. 35 
og fv. 241. 


Kommuneplan med kart og bestemmelser er vedtatt i 
Ringerike kommunestyre xx.xx.2012 og i Jevnaker 
kommunestyre xx.xx.2012. 


2 PLANENS FORMÅL 
Kommunedelplanens formål er å fastsette ny trasé for 
rv 35 mellom Eggemoen og Kleggerud, samt 
opprusting av fv. 241 mellom Kleggerud og Hadeland 
glassverk. 


3 PLANOMRÅDE - BYGGEGRENSE 
Iht. pbl § 11-9 fastlegges en generell byggegrense på 
100 m for rv 35 og 50 m for fv. 241 ut fra senterlinjen 
for vedtatte traseer. Som vist på kart er byggegrensen 
15 m mellom Gamleveien og parsellslutt ved 
Hadeland glassverk. Byggegrense og planområde er 
sammenfallende. 


4  GENERELLE BESTEMMELSER 
4.1 Krav om reguleringsplan 
Kommunedelplan for valgt alternativ er forutsatt fulgt 
opp med reguleringsplan, jf pbl § 12-1. Viktige 
detaljer, herunder problemstillinger som er påpekt 
gjennom kommunedelplanen, er forutsatt belyst videre 
og løst i reguleringsplan. Dette gjelder f eks utforming 
av underganger og bruer, andre forutsetninger for 
utforming av vegen med omgivelser, og nærmere 
forutsetninger om bruk av arealer nær vegen. 


Innenfor avsatt byggegrense kan tiltak nevnt i punkt 
5.1-5.6 ikke finne sted før området inngår i 
reguleringsplan. 


4.2 Forholdet til eksisterende reguleringsplaner 
innenfor planområdet 
Innenfor planområdet ligger deler av følgende 
reguleringsplaner: 


- Reguleringsplan for Trollmyra avfallsplass, 


ikrafttredelse 26.09.1991. Plan-ID: 209 


(Ringerike kommune).  


- Reguleringsplan for Rv 25 Olimb – Hallum, 


ikrafttredelse 13.12.1994. Plan-ID: 39 


(Jevnaker kommune). 


Innenfor planområdet er disse reguleringsplanene satt 


til side i påvente av reguleringsplan for rv. 35. 


Plankrav i pkt. 4.1 er gjeldende. 


4.2 Støy  
Reguleringsplanleggingen skal utføres i henhold til 
bestemmelser og anbefalte grenseverdier i 
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling 
av støy i arealplanlegging (T-1442/2012). Der hvor 
kostnader ikke samsvarer med nytten på støytiltak, 
skal ambisjonsnivået vurderes opp mot kost/nytte. i 
tråd med retningslinjens pkt 3.2.2. 


Lokal støyskjerming skal planlegges i samarbeid med 
berørte beboere/grunneiere. 


4.3 Forhold som skal hensyntas og belyses i videre 
reguleringsarbeid 
Vedlagte temakart viser områder med mulig risiko 
innenfor planområdet, herunder rasutsatte og 
flomutsatte områder, områder med mulig alunskifer i 
grunnen og områder med samfunnsviktig infrastruktur 
som ikke skal berøres. 


Ved utforming av reguleringsplanen skal det tas 
hensyn til slik risiko.  


Følgende skal avklares i reguleringsarbeidet: 


1. Område med mulig forekomst av alunskifer: 
Det skal kartlegges nærmere om det er risiko 
for å berøre alunskifer i anleggsfasen. 
Eventuell alunskifer må håndteres i forhold til 
regelverk om farlig avfall  


2. Områder for kryssing av kritisk infrastruktur: 
Tiltak som sikrer kritisk infrastruktur mot 
negativ påvirkning i  anleggs- og driftsfasen 
må vurderes og innarbeides. 


3. Område med mulig fare for flom: Planløsning 
for vegen skal tilfredsstille anbefalingene i 
NVEs retningslinjer nr 2-2011: “Flaum- og 


skredfare i arealplanar”. Eventuelle endrete 
risikoforhold for flom som følge av tiltaket 
må avklares og om nødvendig må tiltak 
innarbeides. 


4. Område med mulig rasfare: Stabiliteten i 
området skal vurderes og nødvendige tiltak 
må innarbeides. 


Videre skal det i Ytre miljø plan vurderes tiltak for å 
forhindre tilslamming av Randselva i 
anleggsperioden. 


5 RETNINGSLINJER 
I reguleringsplanfasen skal etterfølgende retningslinjer 
følges:   


5.1 Vegstandard 
Rv 35 skal reguleres som stamveg med standardklasse 
S5, jf. Statens vegvesens håndbok 017. Vegbredden 
mellom ytterkant skulder på hver side skal være 13,5 
m ved 2 kjørefelt og midtdeler, 14,5 m ved 
forbikjøringsfelt i kun en retning, 17,5 m ved 
forbikjøringsfelt i hver retning. I tillegg til dette 
kommer arealer til kryss, grøfter, areal for skjæringer 
og fyllinger, rekkverk, gjerder og 
støyskjermingstiltak. Vegen skal være avkjørselsfri.  


Fv. 241 skal reguleres med standardklasse H2 fra 
krysset med ny rv. 35 på Kleggerud til Mo gård 
(vegbredde 7,5 m) og standardklasse Sa2 fra Mo gård 
til parsellskillet øst for jernbanekryssingen (vegbredde 
6,25 m). 


Kommunedelplanens byggegrenser skal drøftes med 
berørte parter i reguleringsplanfasen. 


5.2 Kryss  
Arealplankartet viser to planlagte kryss. Et kryss med 
dagens rv. 35 på Eggemoen og ett i nordøst ved 
Kleggerud.  


5.3 Landskapsbilde, visuelle forhold 
Behandling av sideterreng, bruk av vegetasjon, 
utforming av konstruksjoner og istandsetting av 
arealer som berøres i anleggsperioden skal vises i 
reguleringsplanen. Det skal utarbeides en 
formingsveileder for prosjektet. 


5.4 Kulturminner 
Kulturminnelovens undersøkelsesplikt (§ 9) for 
automatisk fredede kulturminner skal være oppfylt før 
sluttbehandling av reguleringsplanen.  


Nyere tids kulturminner, som ikke er automatisk 
fredet, skal dokumenteres før fjerning eller flytting. 


5.5 Naturmiljø 
Ved bruk av kulvert eller rør for kryssing av mindre 
vassdrag, skal disse utformes riktig med tanke på 
lengde, fall, lysåpning, bunnsubstrat og sikring av 
minimumsvannstand for å ivareta hensyn til fisk og 
kryssingsmulighet for mindre dyr. Ved kryssing av 
Randselva bør brufundamenter i elveløpet unngås. 


Kantvegetasjon langs vassdrag skal bevares eller 
gjenskapes så langt mulig.  


I reguleringsplanfasen skal det fastsettes tiltak for å 
hindre spredning av registrerte fremmede arter. 


5.6 Landbruk og friluftsliv 
Plassering og utforming av driftskryssinger for 
landbruket og for friluftsliv og rekreasjon skal drøftes 
med berørte parter i reguleringsplanfasen. Behov for 
parallelle driftsveger for landbruket skal avklares med 
grunneierne. Drifts- og arronderingsmessige ulemper 
skal søkes avhjulpet gjennom frivillig makeskifte.  
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1 Sammendrag
Planområdet Krakstadmarka ligger i Hønefoss, sørøst for Hønefoss sentrum, i 
Ringerike kommune. Området er i dagens situasjon forholdsvis ubebygd. 


Planområdet vil kunne ha adkomst til overordnet vegnett mot nord til Fv. 
163Vesterngata, mot sørøst til Fv. 241 Lisletta, mot sørvest til Fv. 
35/Hvervenkastet og mot sentrum til Fv. 35 Osloveien/Owrens gt. I denne 
utredningen har en tatt utgangspunkt i at alle adkomstene vil være tilgjengelige når 
hele området er utbygd.


Planlagte utbyggingsområdet og internt vegnett er vist i Figur 1 nedenfor.


Figur 1: Planlagte utbyggingsområder og planlagt internt vegnett
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I dagens situasjon er det forholdsvis beskjeden trafikk på Fv. 163 og Fv. 241 
(begge i underkant av ÅDT = 5000). På Fv. 35 gjennom Hønefoss sentrum er det 
derimot stor trafikk og i perioder overbelastning. I tillegg er det i perioder 
avviklingsproblemer i Hønenkrysset Fv. 241 x E16 sør for Hønefoss.


Krakstadmarka (betegnet som Hønefoss øst i kommuneplanen) er et større 
utbyggingsområde nær Hønefoss sentrum. Det ble i kommuneplan for Hønefoss 
anslått et utbyggingspotensial på til sammen 1000 boenheter i området. I arbeidet 
med kommunedelplanen har en nedjustert dette anslaget, hovedsakelig pga. 
vanskelig topografi. Det er i disse trafikkberegningene lagt til grunn ca. 600 nye 
boliger, i tillegg er det ca. 30 boliger på området i dag. Det er også planlagt en 
skole med ca. 500 elever.


Det er anslått at boligene på området totalt kan komme til å generere ca. ÅDT = 
2800, og en timetrafikk i makstimen i ettermiddagsrush på ca. 300 kjt/t. For skolen 
er det anslått en trafikkmengde på ca. ÅDT = 380 og ca. 45 kjt/t i ettermiddagsrush.


Trafikken til/fra planområdet er fordelt på de ulike adkomstene i hht prefererte 
reisemål. Det er lagt til grunn at det ikke blir ekstern gjennomkjøringstrafikk på det 
interne vegnettet. Men om hovedtrafikken gjennom Hønefoss ikke blir løst vil det 
bli press på Krakstadmarka som «omkjøringsveg». Et forbyggende tiltak kan være 
fartsreduserende tiltak og lav skiltet hastighet innenfor planområdet. 


For adkomstene mot Lisletta og Vesterngata tilsier beregningene at det ikke vil bli 
avviklingsproblemer. Veiledende kriterier i Håndbok 263 tilsier at det bør etableres 
venstresvingefelt i disse kryssene. For adkomsten til Vesterngata er det behov for å 
forbedre/utvide Støalandet.


For adkomsten mot Fv. 35 / Hvervenkastet tilsier beregninger at trafikkavviklingen 
vil bli akseptabel med dagens utforming av rundkjøringen. For adkomsten mot Fv. 
35 / Hønefoss sentrum er det lagt til grunn at det etableres rundkjøring. Ved å 
benytte geometri i henhold til reguleringsplan for rundkjøringen tilsier 
beregningene overbelastning. Men beregninger tilsier at avviklingen kan bli 
akseptabel om tilfartene for Fv. 35 (begge sider av rundkjøringen) breddeutvides 
mer enn det som er lagt til grunn (Jfr reguleringsplanen som er under behandling).


Situasjonen på Fv. 35 gjennom sentrum vil imidlertid forverres av planlagt 
utbygging. Det er allerede i dagens situasjon trafikkmengder som tilsier at det 
burde vært fire felt på deler av vegen. 


Også situasjonen i Hønenkrysset, Fv. 241 x E16, vil forverres ved planlagt 
utbygging. Det bør her gjøres forbedringer uavhengig av planlagt utbygging, for 
eksempel etablering av et planskilt kryss.
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2 Innledning


2.1 Bakgrunn
Denne rapporten er gjennomført i forbindelse med omregulering av Krakstadmarka 
i Hønefoss. Det er kartlagt trafikale konsekvensene av en fremtidig utbygging på 
området.


2.2 Rapporten
Det er først sett på dagens situasjon. Som bakgrunnsinformasjon er det blant annet 
sett på antall bosatte i kommunen og nært planområdet, pendling inn og ut av 
kommunen, parkeringsbestemmelser, ulykkesstatistikk, kollektivsystem og gang- 
og sykkelvegsystem. Videre er det forsøkt å kartlegge trafikkmengder på 
overordnet og lokalt vegnett nært planområdet, og gjennomført 
kapasitetsbetraktninger.


For fremtidig situasjon er det sett på generell trafikkvekst og beregnet hvor mye 
trafikk planområdet vil generere, og gjennomført kapasitetsbetraktninger av 
adkomstkryss for situasjon etter planlagt utbygging. Videre er det sett på mulig 
utforming av lokalt vegnett, utforming av adkomstkryss og vurdering av forhold 
for gående, syklende og kollektivtrafikk.
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3 Dagens situasjon


3.1 Bosatte og arbeidsplasser


3.1.1 Bosatte
Per 1.1.2012 var befolkningstallet i Ringerike kommune 29 236 ifølge statistikk fra 
SSB.


Området Krakstadmarka er et forholdsvis ubebygd område. Området går over 
grunnkretsene 0302, 0303 og 0403 som skissert i figuren nedenfor.


Figur 2: Plassering av planområdet, grunnkretsoversikt


Siden år 2000 har Ringerike kommune økt innbyggertallet med 1319 innbyggere. I 
grunnkretsene det er tenkt utbygd har det vært en økning på 246 innbyggere, flest i 
grunnkrets 0403 (155 innbyggere).
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3.1.2 Arbeidsplasser
Pendlerstrømmene til og innad i Ringerike fra kommunene med flest sysselsatte i 
Ringerike er vist i Tabell 1, det er vist statistikk fra de fem foregående årene og år 
2000.


Tabell 1: Statistikk som hvor de som jobber i Ringerike bor (SSB)


0605 Ringerike (Arbeidssted)


2000 2007 2008 2009 2010 2011


0605 Ringerike 10 280 10 595 10 754 10 524 10 473 10 420


0532 Jevnaker 742 911 939 910 937 932


0612 Hole 678 837 916 860 859 860


0301 Oslo kommune 131 203 211 226 244 241


0623 Modum 241 240 256 254 237 239


0534 Gran 156 219 232 204 189 183


0219 Bærum 75 118 124 111 113 131


0533 Lunner 88 124 127 129 125 128


0622 Krødsherad 102 97 101 93 93 92


Pendlerstrømmene viser at hoveddelen av de som arbeider i Ringerike også bor i 
kommunen, samtidig som det kommer en del arbeidspendlere fra nabokommunene 
Jevnaker og Hole. Noen år har det vært en reduksjon i pendlerstrømmen innad i 
Ringerike og fra nabokommunene, men ellers mer eller mindre en gradvis økning.


3.1.3 Utpendling
Av de som bor i Ringerike er det ca. 14 800 som er i arbeid, av disse jobber 71 % i 
Ringerike. Tabell 2 viser hvilke andre kommuner innbyggerne i Ringerike arbeider 
i, fordelt på de kommunene hvor flere enn 100 arbeider.


Tabell 2: Utpendling, kommuner hvor bosatte i Ringerike arbeider (SSB)


0605 Ringerike (Bosted)


2000 2007 2008 2009 2010 2011


0301 Oslo kommune 1296 1139 1094 1068 1074 1032


0612 Hole 496 625 612 646 678 693


0219 Bærum 526 674 684 671 640 636


0532 Jevnaker 378 393 381 368 369 393


0623 Modum 122 190 180 180 200 198


0602 Drammen 183 163 169 152 142 155


0220 Asker 99 125 109 111 115 122


Statistikken tilsier at det er mest utpendling til Oslo, Hole, Bærum og til dels 
Jevnaker kommune.
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3.1.4 Sentrale målpunkt og avstander
Oversikt over ulike målpunkt og avstander med dagens vegnett, fra to 
referansepunkt i planområdet, er vist i Figur 3.


Figur 3: Sentrale målpunkt og avstander til planområdet (finn.no/kart)


Illustrasjonen viser målpunkt med henholdsvis luft- og kjøreavstand fra 
referansepunkt. I noen tilfeller, spesielt målpunktene i sentrumsområdet og sørvest 
for Krakstadmarka, er kjøreavstandene en god del lengre enn luftavstand. For andre 
målpunkt er det forholdsvis stor forskjell mellom avstanden til de to forskjellige 
referansepunktene. En ny utbygging i området vil føre til økende behov for nye 
forbindelser som reduserer transportbehovet.


Illustrasjonen viser også at planområdet ligger forholdsvis sentralt plassert i forhold 
til mange viktige målpunkt. Det vil gjøre det mulig å kunne øke gang- og 
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sykkelandelen om det legges spesielt til rette for dette. En økning av 
kollektivandelen over korte strekninger er avhengig av hyppige og direkte 
avganger.


3.2 Ulykkesstatistikk 


3.2.1 Planområdet nord
For å se på planområdet spesielt, er det sett på politiregistrerte personskadeulykker 
over en 5-årsperiode (2007-2011) på vegnettet nært den nordlige delen av 
planområdet, vist i Figur 4.


Figur 4: Politiregistrerte personskadeulykker nært nordre del av planområdet (NVDB 
123)


Ulykkene tyder ikke på spesielle ulykkespunkt nært planområdet. På vegen som er 
tenkt som adkomstveg fra nord er det skjedd én ulykke, som er møte mellom 
sykkel og bil i kurve. Vegen er her forholdsvis smal, og pga. vegetasjon kan det 
noen steder være dårlig sikt.


Det er skjedd fire ulykker i vurdert adkomstkryss mot Fv. 35 vest for planområdet. 
Ingen av ulykkene involverer gående eller syklende, og tre av dem er «enslige 
kjøretøy» som har veltet eller kjørt utfor vegen.


3.2.2 Planområdet sør
Det er også sett på politiregisterte personskadeulykker nært den sørlige delen av 
planområdet, som vist i Figur 5. Ulykkene er fra perioden 2007-2011 (5 år). Ingen 
av ulykkene involverer gående eller syklende, og alle ulykkene nært planområdet 
har skadegrad «lettere skadd».
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Figur 5: Politiregistrerte personskadeulykker nært sørlige del av planområdet (NVDB 
123)


3.3 Kollektivsystem
Kollektivtilbudet i Ringerike består av lokalbusser, regionalbusser, tog og taxi. 
Statistikk om sysselsatte fra SSB 2011 4. kvartal, viser at ca. 10500 personer var 
sysselsatt i kommunen. Utenfor Ringerike kommune er Oslo, Hole og Bærum 
arbeidsgiverkommuner som tiltrekker seg en del reisende fra Ringerike.


Under er det vist en overordnet beskrivelse over kollektivtilbudet:


3.3.1 Tog
Dagens togtilbud består av Bergensbanen (Oslo – Bergen) hvor Hønefoss 
togstasjon er en del av togruten. Bergensbanen gir først og fremst god forbindelse 
til Drammen, til Oslo er tog en forholdsvis stor omveg sammenlignet med bil. 
Strategiske planer viser til at det er både behov og nødvendig med sterkere 
forbindelse mellom Hønefoss og Oslo S for en helhetlig og regional byutvikling. 
Blant annet viser Ruters K2012 og NTP ny Ringeriksbane som vil forkorte 
Bergensbanen med ca. 60 km og reisetiden med ca. 50-60 minutter. Korteste 
kjøreavstand fra planområdet til togstasjonen på Hønefoss er ca. 3,6 km.


3.3.2 Buss
Den største delen av lokalbussene trafikkerer langs fylkesvegene og gjennom 
sentrumsområdet. Boligområder utenfor sentrum er også dekket av 
lokalbussrutene. Frekvens i driftsdøgnet er varierende mellom 20 minutter og ca. 2 
timer. Lokalbussene blir i tillegg benyttet for transport av skoleelever med egne 
tidsruter i skoledagene. De viktigste regionalbussene TIMEkspressen linje 4 og 
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Norway bussekspress linje 175 trafikker fra og gjennom Hønefoss sentrum. Begge 
linjene har forbindelse til Oslo. I tillegg går det flybuss til Gardermoen med 7 
avganger om dagen i hver retning.


Figur 6 nedenfor viser omtrentlige avstander i luftlinje fra det nordlige 
referansepunktet (se Figur 3) til nærliggende bussholdeplasser.


Figur 6: Avstander til utvalgte holdeplasser med rutenummer, i luftavstand fra 
planområdets nordlige referansepunkt (Figur 6)


Hønefoss øst betjenes fra fv. 163 (Vesterngata) og fv. 241 (Lisletta) med bussrute 
219, 220, 223, og 225. I dag er det store avstander mellom Krakstadmarka og 
nærmeste bussholdeplass. En fremtidig boligutvikling vil kreve kortere avstander 
til holdeplasser for å få de bosatte til å benytte seg av kollektivtilbudet.


3.3.3 Parkering
Jernbaneverket forvalter 40 parkeringsplasser for bil på Hønefoss togstasjon. I 
tillegg er stasjonen holdeplass for regionalbussene fra Lillehammer-Gjøvik-
Brandbu. Det eksisterer også parkeringsplasser i tilknytning til bussterminalen i 
Hønefoss sentrum.
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3.4 Gang- og sykkelsystem
Sykkelløsninger i Hønefoss sentrumsområdet består av gang- og sykkelløsning, 
sykkelfelt og sykling i blandet trafikk. Trafikksituasjonen langs enkelte gater kan 
være utfordrende for syklister.


Som eksempel vises det til trafikkanalysen for riksveg 35 Hønengata  (nåværende 
Fv. 35). Trafikkanalysen beskriver blant annet utfordringene for gående og 
syklende. Analysen gir også forslag på diverse tiltak langs strekningen, blant annet 
sanering av avkjørsler, innføring av sykkelfelt, endring av kryssutforming og 
feltbruk. Kryss og avkjørsler samt relativ høy trafikkmengde og tungtrafikk er 
elementer som forringer kvaliteten på sykkeltilbudet langs denne strekningen. I 
henhold til Statens vegvesens Sykkelhåndbok skjer ca. 10 % av alle 
sykehusregistrerte sykkelulykker i kollisjon med bil. Dette utgjør ikke den største 
andel av alle ulykkestyper, men er den mest alvorlige ulykkestypen. De fleste av 
slike ulykker skjer i kryssområder.


Generelt skal sykkelparkering være i henhold til parkeringsforskriften. I tillegg til å 
få etablert sykkelparkering etter regelverket er det viktig å lokalisere disse på 
strategiske områder, som viktige reisemål og kollektivknutepunkter.


3.5 Reisemiddelfordeling
Det har ikke blitt funnet reisevaneundersøkelser som viser reisemiddelfordelingen i 
Hønefoss/Ringerike spesielt. Ifølge Nasjonal reisevaneundersøkelse fra 2009, er 
reisemiddelfordelingen i «mindre byer» for daglige reiser som vist nedenfor:


› Bilfører: 57 %
› Bilpassasjer: 13 %
› Kollektiv: 5 %
› Gang: 20 %
› Sykkel: 4 %
› MC/annet: 2 %


Det er usikkerhet knyttet til anslagene, men de gir et bilde av hvor mange som kan 
tenkes å bruke de ulike transportmidlene.


Reisemiddelfordelingen i «mindre byer» er forholdsvis lik som «omegn til Oslo», 
beskrevet i den Nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2009. Bilførerandelen er lik, 
det er derfor vurdert at erfaringstall for generert biltrafikk i Akershus kan benyttes 
også for planområdet. Når det kommer til kollektivandel er det vurdert som 
sannsynlig at denne er noe høyere i «omegn til Oslo» enn i Hønefoss. Nedenfor 
vises reisemiddelfordelingen for «omegn til Oslo»:


› Bilfører: 57 %
› Bilpassasjer: 11 %
› Kollektiv: 11 %
› Gang: 17 %
› Sykkel: 3 %
› MC/annet: 1 %
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3.6 Trafikkmengder


3.6.1 Oversikt ÅDT
Trafikken i Hønefoss er størst på E16 og langs enkelte fylkesveger. ÅDT på 
hovedvegnettet i Hønefoss, hentet fra nasjonal vegdatabank, er vist i Figur 7.


Figur 7: Trafikkmengder (ÅDT) delt etter størrelse. (Kilde: NVDB, Statens Vegvesen).


3.6.2 Trafikkmengder nært planområdet
Trafikkmengder på vegnettet nært planområdet er hentet fra Nasjonal vegdatabank 
(NVDB 123). En oversikt over anslag på ÅDT, samt oversikt over tilgjengelige 
tellepunkt i området og en manuell krysstelling gjennomført i 2010, er vist i Figur 
8.
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Figur 8: Anslått ÅDT og tilgjengelige tellepunkt nært planområdet (Nasjonal 
vegdatabank)


I tellepunktene på Fv241/Lilsletta og på E16 er det hentet telledata fra forrige 
periode det ble gjennomført tellinger.


I rundkjøringen Osloveien x Arnegårdsveien x Hvervenkastet gjennomførte COWI 
AS i 2009 manuell krysstelling. Det er valgt å benytte disse tellingene i denne 
analysen.


Også lenger nord på Fv. 35 er det gjennomført manuelle tellinger, det er benyttet 
disse tellingene i videre vurderinger.


3.7 Dagens kapasitet i mulige adkomstkryss
Det er ønskelig å se på timetrafikk/kapasitet der det er tiltenkt adkomst mot 
planområdet. Vurdert internt vegnett og adkomstkryss mot overordnet vegnett er 
vist i Figur 9.
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Figur 9: Nytt vegnett med adkomster mot overordnet vegnett


3.7.1 Metode kapasitetsberegninger
Med basis i telt og anslått timetrafikk er det gjennomført kapasitetsberegninger av 
ulike kryss nært planområdet. Kapasitetsberegningene er gjennomført i henhold til 
metode fra Håndbok 127, Kapasitet i kryss, beregningsmetoder for ikke-
signalregulerte kryss (Statens vegvesen, 1985).


I kapasitetsberegningene beregnes bl.a. belastningsgraden B, som er forholdstallet 
mellom trafikkvolum og kapasitet (belastningsgrad B = trafikkvolum / kapasitet). 
En belastningsgrad på B = 1,0 innebærer at 100 % av teoretisk kapasitet er utnyttet 
med tilhørende dårlig trafikkavvikling. I praksis regner en med at opp mot B = 0,8 
- 0,85 (80 - 85 % kapasitetsutnyttelse) gir en akseptabel trafikkavvikling. For 
belastninger nær kapasitetsgrensen vil det være usikkerhet til tall for kødannelser, 
osv.


3.7.2 Fv. 241/Lisletta – sørøst for planområdet
På Fv. 241 er det mottatt tellinger fra et periodisk tellepunkt fra 2010. Den telte uke 
var torsdag (21.10.2010) den ukedagen med størst trafikk. Variasjoner i timetrafikk 
på torsdagen er vist i Figur 10.
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Figur 10: Timetrafikk Fv. 241, torsdag 21.10.2010


Tellingene viser at timetrafikken er størst i ettermiddagsrush. Største hele time er 
kl. 16:00 – 17:00, da er timetrafikken 434 kjt/t i retning nord og 199 kjt/t i retning 
sør, til sammen 633 kjt/t. Timetrafikken den største timen utgjør 12,3 % av 
døgntrafikken den telte torsdagen. Beregnet ÅDT på vegen i 2010 er 4810 
kjt/årsdøgn, timetrafikk ettermiddagsrush er 13,2 % av ÅDT.


Det vil her anlegges en ny adkomstveg, slik at krysset ikke eksisterer i dagens 
situasjon, det er derfor ikke gjennomført beregninger av krysset i dagens situasjon. 


3.7.3 Fv. 163 / Vesterngata – nord for planområdet
Det er ifølge Nasjonal vegdatabank ikke tellepunkt på Fv. 163 nær planlagt 
adkomstkryss, men ÅDT-anslag på vegnettet tyder på at trafikkmengden er omtrent 
lik den på Fv. 241 (4800 kjt/årsdøgn). Det er derfor lagt til grunn lik trafikkmengde 
også i ettermiddagsrush, til sammen ca. 640 kjt/t.


Retningsfordeling på vegen i ettermiddagsrush er usikkert. Pga. nærhet til 
Hønefoss sentrum er det lagt til grunn en overvekt i retning fra sentrum om 
ettermiddagen. Det er lagt til grunn 40 % i retning Hønefoss (vest) og 60 % i 
motsatt retning, dvs. 255 kjt/t i retning vest og 380 kjt/t i retning øst.


På vegstrekningen som er tenkt å bli adkomstveg mot planområdet er det anslått at 
det i dagens situasjon er ca. 60 eneboliger. Som vist senere i notatet, er det for 
eneboliger anslått at det genereres 4,8 bilturer pr. enebolig pr årsdøgn, og 0,5 
bilturer pr time i ettermiddagsrush. Med 60 boliger vil det tilsi til ca. ÅDT = 300 
og ca. 30 kjt/t i ettermiddagsrush.


Trafikkmengden i dagens situasjon er beskjeden, og forenklede 
kapasitetsbetraktninger tilsier at belastningsgraden er ca. B = 0,3, dvs. at ca. 30 % 
av den teoretiske kapasiteten er utnyttet, og trafikkavviklingen er god.


3.7.4 Fv35 Osloveien, v/sykehuset (Hvervenkastet) – 
sørvest for planområdet


For å se på timetrafikken i adkomstkrysset mot Fv. 35 og E16 er det valgt å benytte 
manuelle krysstellinger gjennomført i 2009, beskrevet i notatet Trafikkanalyse – 







 
21


KRAKSTADMARKA: KONSEKVENSUTREDNING AV VEG OG TRAFIKK


http://projects.cowiportal.com/ps/A032475/Documents/3 Prosjektdokumenter/RAP001 KU veg og trafikk mrhn.docx


Hvervenmoen vekstområde (COWI AS, 2009). Tellingene er oppjustert til 2011-
nivå ved hjelp av prognoser for generell trafikkvekst, trafikktall i morgen- og 
ettermiddagsrush er vist i Figur 11 og Figur 12.


Figur 11: Timetrafikk morgenrush, 2011


Figur 12: Timetrafikk ettermiddagsrush, 2011


Det er ut fra Ringerike kommunes kartportal gjort en oppmåling av tilfartsbredder, 
innkjøringsbredder og breddeutvidelseslengder, og ut fra dette gjennomført 
kapasitetsberegninger av rundkjøringen. Det noe usikkerhet knyttet til oppmålingen 
av bredder og lengder. Beregnede belastningsgrader i morgen- og ettermiddagsrush 
i dagens situasjon er vist i Figur 13 og Figur 14.


Figur 13: Belastningsgrader største time morgenrush, telling 2009 oppjustert til 2011
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Figur 14: Belastningsgrader største time ettermiddagsrush, telling 2009 oppjustert til 


2011


Beregningene tilsier god avvikling i dagens situasjon i både morgen- og 
ettermiddagsrush, med en belastningsgrad på B = 0,6 (dvs. at ca. 60 % av teoretisk 
kapasitet er utnyttet).


3.7.5 Fv35 Osloveien / Hønefoss sentrum – vest for 
planområdet


Planområdets adkomst mot Fv35 i Hønefoss sentrum består i dagens situasjon av to 
forskjøvne T-kryss. Mot planområdet går Schjongs gate, mens i motsatt retning 
(mot nord) går Storgata. Flyfoto over krysset er vist i Figur 13.


Figur 15: Flyfoto / kart over planområdets adkomstkryss mot Fv35 i Hønefoss sentrum


I dagens situasjon er det midtdeler på Fv35 ved avkjøringen mot Schjongs gate, 
slik at det ikke er mulig med venstresving til og fra denne gata.


COWI AS gjennomførte i 2005 manuelle tellinger i krysset Fv. 35 x Storgata, men 
ikke av trafikken til/fra Schjongs gate. I tillegg er det sett på tellinger gjennomført 
av Ringerike kommune i 2012, i nærmeste kryss på Fv. 35 sør for Storgata.


Tellingene fra 2005 er justert opp til 2012-nivå ved hjelp av statistikk over 
gjennomsnittlig trafikkvekst i Buskerud. Beregningene gir da en trafikkmengde sør 
for Storgata som stemmer forholdsvis godt overens med tellinger gjennomført i 
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2012 i den ene retningen (mot nord), mens den gir høyere tall i motsatt retning. I 
mangelen på andre tellinger er det valgt å benytte disse tallene i videre beregninger. 
Anslått timetrafikk i største time i ettermiddagsrush er vist i Figur 14.


Figur 16: Timetrafikk (kjt/t) dagens situasjon, krysset Storgata x Fv. 35


Nasjonal Vegdatabank gir ikke anslag på trafikkmengde i Schjongs gate. I en 
fremtidig situasjon er det tenkt å etablere en 4-armet rundkjøring og utbedre 
Schjongs gate, trafikkmengden på vegen kan tenkes å øke ved en slik forbedring. 
Det er derfor ikke gjort anslag på trafikkmengde på vegen i dagens situasjon.


Da kryssituasjonen her vil endres til rundkjøring er dagens belastningsgrad ikke 
beregnet, men dagens trafikk i ny rundkjøring er vurdert. Jfr kap. 4.3.3.


3.8 Avviklingsproblemer Hønefoss sentrum
Ifølge tidligere gjennomført trafikkanalyse for Hvervenmoen (Trafikkanalyse - 
Hvervenmoen vekstområde, COWI AS, 2009) er "trusselen" mot trafikkavviklingen 
i området at Osloveien (Fv. 35) inn mot sentrum allerede har en uønsket høy 
trafikkbelastning. Ifølge rapporten vil man med dagens vegnett sannsynligvis ikke 
få en situasjon hvor det er de undersøkte rundkjøringene som blir 
kapasitetsbegrensende for trafikkavviklingen i området. 


Etablering av 4-feltsveg vil forbedre situasjonen.


3.9 Kapasitet Hønenkrysset, E16 x Fv. 241
Det er også sett på kapasitet i Hønenkrysset, hvor det er kjent å være 
avviklingsproblemer i perioder. Flyfoto over krysset er vist i Figur 15.
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Figur 17: Flyfoto Hønen, sør for planområdet


3.9.1 Timetrafikk
Det er ikke gjennomført tellinger i krysset, men det er mottatt telledata fra E16 
nordvest for krysset og Fv. 241 nordøst for krysset, tellepunktene er vist i Figur 8.


For E16 er det mottatt telledata fra uke 38 i 2012 (17.9.2012 – 23.9.2012). Største 
hele time i morgenrush er registrert tirsdag i tidsrommet kl. 07:00 – 08:00, det er da 
registrert 829 kjt/t i retning nord og 547 kjt/t i retning sør. Største hele time i 
ettermiddagsrush er registrert fredag i tidsrommet 15:00 – 16:00, det ser da ut til å 
være en god del helgetrafikk, registrert trafikk er 1093 kjt/t i retning nord og 941 
kjt/t i retning sør.


For Fv. 241 er det mottatt telledata fra én uke i 2010, som beskrevet i avsnitt 3.7.2. 
Det er for morgenrush i likhet med for E16 sett på timetrafikk tirsdag den telte uka, 
det er da registrert 97 kjt/t i retning nord og 366 kjt/t i retning sør. Tilsvarende er 
det for ettermiddagsrush i likhet med for E16 sett på timetrafikk fredag den telte 
uka, det er da registrert 422 kjt/t i retning nord og 200 kjt/t i retning sør.


ÅDT-anslag fra Nasjonal vegdatabank tyder på at det er noe høyere trafikkmengde 
nord for krysset enn sør for krysset. Det er derfor lagt til grunn en retningsfordeling 
på 55 % i retning nord og 45 % i retning sør på E16 til/fra Fv. 241. Videre er det 
lagt til grunn at Fv. 241 ikke har noen trafikkøkning fra 2010 til 2012. 
Beregningene gir ut fra gitte forutsetninger en timetrafikk i største time i morgen- 
og ettermiddagsrush som vist i henholdsvis Figur 16 og Figur 17.
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Figur 18: Timetrafikk morgenrush (kjt/t), E16 x Fv. 241, dagens situasjon


Figur 19: Timetrafikk ettermiddagsrush (kjt/t), E16 x Fv. 241, dagens situasjon, fredag 
ettermiddag


3.9.2 Kapasitetsbetraktinger
Beregnede belastingsgrader i morgen- og ettermiddagsrush er vist i henholdsvis 
Figur 18 og Figur 19. Det er lagt til grunn en fartsgrense på E16 på 70 km/t, 3 % 
stigning på E16 i retning nord og 1 % stigning på Fv. 241 mot krysset.


Figur 20: Beregnede belastningsgrader morgenrush, dagens situasjon, E16 x Fv. 241
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Figur 21: Beregnede belastningsgrader ettermiddagsrush, dagens situasjon, E16 x Fv. 
241


Beregningene viser at Hønenkrysset er overbelastet i dagens situasjon, med en 
belastningsgrad på langt over B = 1,0 i tilfarten fra Fv. 241. Det vil si at det er 
høyere trafikk på Fv. 241 i retning E16 enn det krysset kan håndtere i dagens 
situasjon, slik at det i rushperioder ut i fra beregningene vil oppstå 
tilbakeblokkering av kø.


Det er oppgitt at det skal gjennomføres forbedringer med krysset i fremtidig 
situasjon. En ombygging til planskilt kryss vil trolig løse problemene.


3.10 Vegnett
Hovedvegnettet i området består av fylkesvegene 35, 163, 172, 241 og E16. 


Det eksisterer i dag ikke en «direkte» vegforbindelse/bru fra Krakstadmarka til 
Hønefoss sentrumsområde. Dersom utvikling skjer uten ny direkteforbindelse til 
Hønefoss sentrum vil kjøreruten måtte skje via Støalandet, Arnegårdsveien og 
Tandbergmoveien. Det er gjennomkjøringsforbud fra Arnegårdsveien via 
Tandbergmoveien til Lisletta.







 
27


KRAKSTADMARKA: KONSEKVENSUTREDNING AV VEG OG TRAFIKK


http://projects.cowiportal.com/ps/A032475/Documents/3 Prosjektdokumenter/RAP001 KU veg og trafikk mrhn.docx


Figur 22: Kart over det interne vegnettet (Finn kart og google maps) 


3.10.1 Mot Fv35 Osloveien / Hønefoss sentrum
Forutsatt at det bygges bro over elva vil adkomstvegen gå via Ringeriksgata ved 
idrettsanlegget. Vegen er her bred og rett, med ensidig fortau. Ved økt biltrafikk og 
økt gang- og sykkeltrafikk kan det vurderes om det bør etableres gang- og 
sykkelveg, eller eventuelt tosidig fortau. Gang- og sykkelveg vil både redusere 
vegbredden, og dermed hastigheten, og forbedre forholdende for gående og 
syklende.


I retning nord fra idrettsanlegget mot adkomstkrysset er Tyristrandgata og 
Schjongsgata smalere og svingete, men utbedres nå for å kunne ta imot økt trafikk. 
Det er her gang- og sykkelveg. Gatebilde herfra er vist nedenfor:
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Figur 23: Gatebilde Schjongs gate (google maps)


3.10.2 Mot Fv. 163 / Vesterngata – Støalandet
Gatebilde fra adkomstvegen mot Fv163 (Støalandet) er vist i Figur 22.


Figur 24: Gatebilde Stølandet (google maps)


Vegen er i dagens situasjon smal (ett felt), den er ikke tilrettelagt for store 
trafikkmengder, det er heller ikke fortau eller gang- og sykkelveg langs vegen.
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4 Framtidig situasjon (år 2025)


4.1 Arealutvikling Hønefoss


4.1.1 Boligutbygging
Krakstadmarka (betegnet som Hønefoss øst i kommuneplanen) beskrives som den 
nye store bydelen i Hønefoss. Oversikten under viser utviklingsområder i Hønefoss 
med respektive reguleringsstatus. Krakstadmarka er oppført med 1000 boenheter 
som tilsvarer nesten halvparten av det totale potensialet for boligutbygging i 
området.


Tabell 3: Oversikt over utbyggingspotensial i Hønefoss-området. 
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Etter vedtatt planprogrammet for Krakstadmarka ble det igangsatt et arbeid om ny 
kommunedelplan for området. Planen fremmes her, men med ca 600 nye boliger.


4.1.2 Parkeringsforskrift boliger
Ny utbygging skal skje i henhold til ny parkeringsforskrift som ble ikrafttreden 11. 
desember 2009. Forskriften inneholder parkeringskrav for både bolig- og 
næringsformål. Kravene er delt i 3 soner i henhold til inndelingen i 
kommuneplanen: senterområde, annet byggeområde og annet område. 
Parkeringsforskriften gjelder også for sykkelparkering. For boliger er følgende vist 
i parkeringsforskriften: 


Tabell 4: Parkeringsforskrift boliger


Boenhetens 


størrelse


Bil Sykkel


Senterområde Annet 


byggeområde


Annet 


område


Alle 


soner


Opp til 60 m2  


BRA


1,0 1,0 1,0 1,0


Fra 60  til 80 m2 


BRA


1,0 1,0 2,0 2,0


Over 80 m2  BRA 1,0 2,0 2,0 2,0


Forskriften inneholder også tilleggskrav om felles parkering, anordning av 
parkeringsplass og krav til snuplass. Som vist i tabellen over er kravene 
minimumskrav og inneholder ikke en maksnorm.


4.2 Trafikkøkning uten utbygging av planområdet
Som grunnlag for anslått fremtidig trafikkmengde, er det sett på hvor stor trafikken 
kan tenkes å bli uten utbygging av planområdet. Det er hovedsakelig lagt til grunn 
generell trafikkvekst i Buskerud fylke. I tillegg er det lagt til grunn utbygging av 
pendlerparkering ved Ringerike sykehus.


4.2.1 Forventet generell trafikkvekst
Trafikken er oppjustert fra 2012 til 2025 ved hjelp av prognoser for generell 
trafikkvekst for Buskerud, gjennomsnittlig årlig trafikkvekst er vist i Tabell 5.


Tabell 5: Årlig vekst i Buskerud (Vegdirektoratet)


Vekst pr år, tom 


år: lette tunge


2014 1,6 % 2,4 %


2020 1,4 % 2,1 %


2030 1,3 % 2,2 %
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Samlet vekst fra 2012 til 2025 er beregnet å være 22 %, forutsatt en 
tungtrafikkandel på 5 %. Det er lagt til denne veksten på hovedvegnettet (riksveger 
og fylkesveger).


4.2.2 Trafikkvekst fra pendlerparkering i Arnegårdsveien
Statens vegvesen ønsker å utvide eksisterende pendlerparkering ved Ringerike 
sykehus. Parkeringsplassen har adkomst via Arnegårdsvegen, som er vegen som 
går mot planområdet fra sørvest (Fv. 35/E16). 


Det er tidligere anslått (i notatet Trafikkvurdering Hønefoss, COWI AS, 15.1.2012) 
at de nye biloppstillingsplassene vil generer 50 kjøretøy til området i morgenrush 
og 50 kjøretøy fra området i ettermiddagsrush. Det er konservativt lagt til grunn at 
all trafikken skjer i største time i rushperiodene.


4.2.3 Trafikkvekst fra omkringliggende områder
Det er i likhet med i tidligere beregningene (notatet Trafikkvurdering Hønefoss, 
COWI AS, 15.1.2012) lagt til grunn at utbyggingen av omkringliggende områder 
kommer inn under den generelle trafikkveksten.


4.3 Trafikkmengder uten utbygging av 
planområdet


4.3.1 Fv. 163 / Vesterngata – nord for planområdet
Gitt en trafikkøkning på fv. 163 i henhold til prognoser på generell trafikkvekst i 
Buskerud, er det anslått at ÅDT vil øke fra ca. 4800 i dagens situasjon til ca. 5900. 
I ettermiddagsrush er det anslått en økning fra ca. 640 kjt/t i dagens situasjon til ca. 
790 kjt/t i år 2025.


4.3.2 Fv. 35 Osloveien, v/ sykehuset (Hvervenkastet) – 
sørvest for planområdet


I adkomstkrysset er det lagt til grunn generell trafikkvekst på Osloveien (Fv. 35 og 
ramper E16) og Hvervenkastet (ramper E16 og fra sørsiden av E16), i tillegg til økt 
trafikk til/fra innfartsparkeringsplasser via Arnegårdsveien. Timetrafikk i 2025 
uten utbygging av planområdet i morgen- og ettermiddagsrush er vist nedenfor:
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Figur 25: Timetrafikk morgenrush, år 2025, uten utbygging av planområdet


Figur 26: Timetrafikk ettermiddagsrush, år 2025, uten utbygging av planområdet


Det er gjennomført kapasitetsberegninger av krysset i fremtidig situasjon uten 
utbygging av planområdet. Beregnede belastningsgrader i krysset er vist nedenfor:


Figur 27:  Belastningsgrader morgenrush, år 2025, uten utbygging av planområdet
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Figur 28:  Belastningsgrader ettermiddagsrush, år 2025, uten utbygging av planområdet


Beregninger tyder på at belastningsgraden i krysset blir noe høyere i morgenrush 
enn i ettermiddagsrush, det skyldes høy trafikk på Osloveien fra ramper fra E16 
retning sør. Belastningen i krysset ligger fortsatt innenfor det som betegnes som 
«akseptabel trafikkavvikling», men forsinkelsene øker på Osloveien i begge 
retninger.


4.3.3 Fv. 35 Osloveien / Hønefoss sentrum – vest for 
planområdet


Det er her sett på situasjonen i krysset om det blir ombygd til en 4-armet 
rundkjøring, uten utbygging av planområdet. Det er i den forbindelse sett på hvor 
mye trafikk som kan tenkes å kjøre via Schjongs gate om det etableres en 
rundkjøring og vegen utbedres. Det er hovedsakelig boliger og et idrettsanlegg som 
ligger i den retningen. I tillegg er det en bilforretning og en bygning med handel- 
og kontorvirksomhet som holder til like ved krysset.


Det er ut fra tilgjengelige internett-kart og skjønnsmessige vurderinger lagt til 
grunn at ca. 60 eneboliger, 15 tomannsboliger (30 boenheter) og 10 
firemannsboliger (40 boenheter) kan komme til benytte rundkjøringen. For 
boligene er det lagt til grunn en trafikkgenerering i ettermiddagsrush som senere 
vist på side 37.


For bygningene som inneholder handel- og noe kontorvirksomhet er det grovt 
anslått at de kan komme til å generere til sammen 20 kjt/t i ettermiddagsrush.


Idrettsanlegget vil også trolig ha noe trafikk i ettermiddagsrush. Hvis man legger til 
grunn 2 fotballag á 20 barn som trener samtidig, hvor 50 % blir kjørt til trening, vil 
det tilsi 40 kjt/t. Til sammen gir vurderingene timetrafikk i krysset i 
ettermiddagsrush som vist i Tabell 6.


Tabell 6: Anslått trafikkmengde i Schjongs gate ved etablering av rundkjøring


Ettermiddagsrush (kjt/t)


Eneboliger 60 stk. – 60 


boenheter


30


Tomannsboliger 15 stk. – 30 


boenheter


8


Firemannsboliger 10 stk. – 40 4
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boenheter


Idrettsanlegg 40


Handel/kontor 20


SUM 102 kjt/t


Timetrafikken i en evt. rundkjøring kan komme til å bli som vist i Figur 25. Det er 
lagt til grunn prognoser for gjennomsnitt trafikkvekst på Fv. 35 og 1 % årlig vekst i 
Storgata.


Figur 29: Timetrafikk ettermiddagsrush, år 2025, uten utbygging av planområdet


Det er gjennomført kapasitetsberegninger av en eventuell rundkjøring i krysset. For 
å se på rundkjøringens geometri er det tatt utgangspunkt i regulert rundkjøring, 
hentet fra Ringerike kommunes kartportal. For anslag på innkjøringsbredder og 
breddeutvidelse er det gjort oppmålinger i kartportalen, det er en viss usikkerhet 
knyttet til benyttede bredder og lengder.


Tilfartsbredder varierer fra 3,25 til 3,5 meter, og tilfartene er breddeutvidet til en 
bredde på mellom 4 og 4,5 meter. Det vil si at det er liten breddeutvidelse. 
Beregningene gir belastning i krysset som vist i Figur 26.


 
Figur 30: Beregnede belastningsgrader ettermiddagsrush, år 2025, uten utbygging av 


planområdet


Beregningene tyder på at det blir overbelastning i krysset om man benytter 
geometri i henhold til regulert rundkjøring.
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Ved å øke breddeutvidelsen i tilfartene fra Fv. 35 vil man kunne oppnå akseptabel 
trafikkbelastning i rundkjøringen i ettermiddagsrush.


4.3.4 Fv. 241 / Lisletta – sørøst for planområdet
Gitt en trafikkøkning på Fv. 241 i henhold til prognoser på generell trafikkvekst i 
Buskerud, er det anslått at ÅDT vil øke fra ca. 4800 i dagens situasjon til ca. 5900, 
samme som for fv. 163. Tilsvarende er det i ettermiddagsrush anslått en økning fra 
ca. 640 kjt/t i dagens situasjon til ca. 790 kjt/t i år 2025.


Det kan tenkes at eksisterende boliger i Tandbergmoveien og Arnegårdsveien kan 
komme til å benytte den nye adkomstvegen. Det er grovt anslått at det kan være i 
størrelsesorden 20 eneboliger som kan tenkes å benytte vegen. Som vist senere i 
notatet, er det for eksisterende eneboliger anslått at det genereres 4,8 bilturer pr. 
enebolig pr årsdøgn, og 0,5 bilturer pr time i ettermiddagsrush. Med 20 boliger vil 
det tilsi ca. ÅDT = 100 og ca. 10 kjt/t i ettermiddagsrush. Beregninger tilsier god 
avvikling i krysset uten utbygging av planområdet.


4.4 Planlagt utbygging
Planområdet er delt inn i delområder som vist i Figur 27, figuren viser også 
planlagt internt vegnett.


Figur 31: Delområder og internt vegsystem for planlagt utbygging Krakstadmarka
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De ulike delområdene er anslått å ville ha en utbygging av boliger som vist i Tabell 
7.


Tabell 7: Planlagt utbygging av boliger på planområdet, fordelt på type bolig og 
delområde


Enebolig Kons. småhus Små blokk SUM


I 21 9 33 63
II 16 144 0 160
III 3 11 0 14
IV 0 18 50 68
V 0 288 0 288
VI 0 13 0 13
SUM 40 482 83 605


Det er noe boligbebyggelse i de ulike delområdene allerede i dagens situasjon, 
anslått antall boliger i dagens boliger er vist i Tabell 8.


Tabell 8: Dagens boliger inne på planområdet, fordelt på type bolig og delområde


Enebolig Kons. småhus Små blokk SUM


I 14 0 0 14


II 14 0 0 14


III 1 0 0 1


IV 0 0 0 0


V 0 0 0 0


VI 0 0 0 0


SUM 29 0 0 29


Totalt antall boliger som er anslått å ville ligge inne på planområdet etter planlagt 
utbygging er vist i Tabell 9.


Tabell 9: Totalt antall boliger inne på planområdet, fordelt på type bolig og delområde


Enebolig Kons. småhus Små blokk SUM


I 35 9 33 77
II 30 144 0 174
III 4 11 0 15
IV 0 18 50 68
V 0 288 0 288
VI 0 13 0 13
SUM 69 482 83 634
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På delområde III er det i tillegg tenkt utbygging av skole med ca. 500 elever. Det er 
i beregningene lagt til grunn at det bygges ut en barneskole med ca. 50 ansatte.


4.5 Trafikkgenerering


4.5.1 Boliger
For vurdering av generert trafikk for nye boliger er det sett på erfaringstall fra 
Prosam-rapport 137 Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus. Rapporten gir 
erfaringstall ut fra antall personer i boliger, avstand fra Oslo sentrum og type 
bebyggelse (tetthet, urbant), tabell fra rapporten er vist i vedlegg.


Det er ut fra bilholdstatistikk og reisevaneundersøkelser vurdert at data fra utkanten 
av Akershus vil kunne gi et brukbart bilde av trafikken, og at området har 
bebyggelsestype "lav tetthet ". Det ser dessuten ut til at i «omegn til Oslo» blir 
omtrent like stor andel av de daglige reisene utført med bil som i «mindre byer» 
(Nasjonal reisevaneundersøkelse 2009).


Det er ut fra Prosam-rapport 137 lagt til grunn at årsdøgntrafikken utgjør 93,4 % 
av virkedøgntrafikken. Videre er det lagt til grunn at timetrafikken i største time i 
morgenrush utgjør ca. 7 % av virkedøgntrafikken og største time i 
ettermiddagsrush utgjør ca. 10 % av virkedøgntrafikken.


Bosatte pr type bolig i Ringerike kommune er hentet fra norsk folke- og 
boligtelling i 2001 (ssb).


Bosatte pr type bolig og beregnet generert trafikk er vist i Tabell 10.


Tabell 10: Vurdering av generert trafikk fra ulike typer boliger


Pers. 


pr 


bolig


Bilturer pr bolig


pr 


virkedøgn


pr 


årsdøgn


Rush, 


kjt/t, 


morgen


Rush, kjt/t, 


ettermiddag


Enebolig 2,4 5,2 4,8 0,4 0,5


Rekkehus, vertikaldelt 


tomannsbolig


2,2 4,8


4,5 0,3 0,5


Boligbygg < 3 etasjer 1,8 4,0 3,7 0,3 0,4


Ut fra genereringsfaktorene vist ovenfor, er det beregnet ÅDT og timetrafikk i 
ettermiddagsrush fra de ulike delområdene. Beregnet ÅDT er vist i Tabell 11, og 
timetrafikk i morgen- og ettermiddagsrush er vist i Tabell 13 og Tabell 14.


Tabell 11: Anslått generert ÅDT(årsdøgntrafikk) fra boliger på planområdet


ÅDT Enebolig Kons. småhus Små blokk SUM
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I 168 41 120 329


II 144 648 0 792


III 19 49 0 68


IV 0 81 185 266


V 0 1296 0 1296


VI 0 57 0 57


SUM 331 2171 305 2807


Tabell 12: Anslått generert timetrafikk i morgenrush fra boliger på planområdet


Morgenrush Enebolig Kons. småhus Små blokk SUM


I 13 3 9 25


II 11 48 0 59


III 1 4 0 5


IV 0 6 14 20


V 0 97 0 97


VI 0 4 0 4


SUM 25 162 23 210


Tabell 14: Anslått generert timetrafikk i ettermiddagsrush fra boliger på planområdet


Ettermiddagsrush Enebolig Kons. 


småhus


Små blokk SUM


I 18 4 13 36


II 16 69 0 85


III 2 5 0 7


IV 0 9 20 29


V 0 138 0 138


VI 0 6 0 6


SUM 36 232 33 300


4.5.2 Skole
På delområde III er det tenkt utbygging av skole. Det kan anslås ca 500 elever. Det 
er da i beregningene lagt til grunn at det bygges ut en skole med ca. 60 ansatte.


Reiser til/fra en skole består først og fremst av de ansattes arbeidsreiser og elevenes 
skolereiser. I tillegg kommer noe tjeneste- og servicereiser og eventuelle besøk til 
skolen på kveldstid. Det legges til grunn at det ikke gjøres spesielle 
parkeringsrestriksjoner som reduserer bilbruken.


Bilturer ansatte


Reisemiddelfordelingen er basert på tall fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen i 
2009 (TØI-rapport 1130/2011). Den tilsier at på landsbasis gjennomføres 61 % av 
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alle arbeidsreiser som bilfører og 5 % som bilpassasjer. Det er valgt å legge til 
grunn landsgjennomsnittet. Økningen i virkedøgntrafikk blir ut fra dette 1,4 bilturer 
pr ansatt. Det er konservativt anslått at 15 % av virkedøgntrafikken skjer i største 
time i ettermiddagsrush.


Ved videre å legge til grunn at det er 200 virkedager for ansatte, blir økningen i 
årsdøgntrafikk på 0,8 bilturer pr ansatt pr årsdøgn.


Bilturer elever


Det er sett på TØI rapport 814/2005 (Bruker barn beina? Evaluering av prosjektet 
Aktive Skolebarn (2002-2005)). På landsbasis tilsier rapporten at 25 % av barn på 
barneskolen blir kjørt til skolen, og 19 % blir kjørt fra skolen. I Buskerud tilsier 
rapporten at 26 % ble kjørt til skolen.


Det er valgt å legge til grunn en bilandel på 24 % for barneskolen (til og fra), 1,2 
skolebarn pr bil og et sykefravær på 10 %. Det gir at det genereres 0,8 bilturer pr 
barn pr virkedøgn. Det er lagt til grunn at 10 % av virkedøgntrafikken skjer i 
største time i ettermiddagsrush.


Ved å legge til grunn at det er 190 virkedager for barneskolebarna, blir økningen i 
årsdøgntrafikk på 0,4 bilturer pr barn pr årsdøgn.


Andre bilturer til/fra skolen


Trafikk i løpet av skoletiden omfatter ansattes bilturer i arbeidstid (tjenestereiser) 
og servicereiser til og fra skolen (renhold, post, avfall, leveranser, håndverkere 
osv.). Det er anslått at denne type trafikk på ca. ÅDT=50, med en trafikk i 
ettermiddagsrush på ca. 10 % av ÅDT.


Det er normalt noe aktivitet på en skole på kveldstid, dette omfatter foreldremøter, 
utleie av arealer på skolen til fritidsaktiviteter osv. Det er usikkert hvor stor 
økningen i denne type trafikk blir, og i hvor stor grad arealene også vil bli benyttet 
i helgene og i skoleferier. Erfaringsmessig er andelen som blir kjørt til/fra 
fritidsaktiviteter på kveldstid og i helgene større enn andelen som kjøres til/fra 
skolen. Det er lagt til grunn at denne type trafikk er på ca. ÅDT=100, med en 
trafikkmengde i ettermiddagsrush på ca. 10 % av ÅDT.


SUM trafikk til/fra barneskole


Totalt gir beregningene en økning i ÅDT og timetrafikk i ettermiddagsrush som 
vist i Tabell 13.


Tabell 15: Anslått ÅDT og timetrafikk i rush til/fra barneskole


ÅDT
Timetrafikk 


ettermiddagsrush


ansatte 39 11
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elever 195 20
andre turer i skoletida 50 5
Turer utenom skoletida 100 10
SUM 384 45


4.6 Retningsfordeling
Pendlermatriser tilsier at 71 % av alle som bor i Ringerike også jobber i Ringerike. 
Det er noe utpendling til Oslo/Hole/Bærum/Asker (17 %) og noe til Oppland (ca. 4 
%). For å anslå retningsfordeling er det tatt utgangspunkt i pendlermatriser 
kombinert med skjønnsmessige vurderinger, det er grovt anslått en 
retningsfordeling som vist i Figur 28.


Figur 32: Anslått retningsfordeling


Ut fra anslått retningsfordeling er trafikk til/fra de ulike delområdene fordelt på de 
fire adkomstene mot overordnet vegnett. I ettermiddagsrush er det lagt til grunn en 
fordeling på 40 % fra boligene og 60 % til.


4.7 ÅDT internt vegnett
Anslått ÅDT på det interne vegnettet, lagt til grunn at det ikke benyttes for 
gjennomkjøring av andre en de som bor i/ved planområdet, er vist i Figur 29.
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Figur 33: Anslått ÅDT på internt vegnett etter planlagt utbygging


Til denne figuren skal det kommenteres at trafikken på Støalandet vil bli 
forholdsvis høy, og at dersom veg til Lisletta ikke blir bygd vil trafikken ned til 
Hvervenkastet via Arnegårdsveien bli på ÅDT=1600.


4.8 Kapasitetsbetraktninger adkomstkryss


4.8.1 Fv. 163 / Vesterngata – nord for planområdet
Beregningene gir en timetrafikk i adkomstkrysset mot Fv. 163 som vist i Figur 30.


Figur 34: Timetrafikk ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging


Det er i beregningene av belastningsgrad lagt til grunn en fartsgrense på 
fylkesvegen på 50 km/t og ingen egne svingefelt. Videre er det som nevnt tidligere 
lagt til grunn at vegen ikke benyttes til gjennomkjøring. Beregnede 
belastningsgrader er vist i Figur 31.
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Figur 35:  Belastningsgrader ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging


Beregningene gir at avviklingen i krysset blir god uten venstresvingefelt. Ser man 
på veiledende kriterier for behov for venstresvingefelt i Håndbok 263, tilsier 
trafikkmengden i krysset at det likevel er anbefalt venstresvingefelt på Fv. 163.


4.8.2 Fv. 35 Osloveien / Hønefoss sentrum – vest for 
planområdet


Beregningene gir en timetrafikk i adkomstkrysset mot Fv. 35 / Hønefoss sentrum 
som vist i Figur 32, beregnede belastningsgrader i krysset er vist i Figur 33.


 
Figur 36: Timetrafikk ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging


 
Figur 37:  Belastningsgrader ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging


I likhet med for situasjonen uten utbygging av planområdet tyder beregningene på 
overbelastning i rundkjøringen, men ved å øke breddeutvidelsen i tilfartene fra Fv. 
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35 vil man kunne oppnå akseptabel trafikkbelastning i rundkjøringen 
ettermiddagsrush.


Som nevnt tidligere er «trusselen» mot trafikkavviklingen i området at Fv. 35 inn 
mot sentrum at Fv. 35 har uønsket høy trafikkbelastning. Trafikkmengden tilsier at 
den burde hatt fire felt. 


4.8.3 Fv. 35 Osloveien, v/ sykehuset (Hvervenkastet) – 
sørvest for planområdet


Ny veg til Fv. 241 Lisletta kan tenkes ikke bli bygd eller at den blir utsatt. 
Trafikken beregnet til denne vegen kan derfor midlertidig eller permanent gå via 
Arnegårdsveien (ny E16 kan påvirke løsningen). En har derfor også sett på 
konsekvensene av å føre all sørgående trafikk til Hvervenkastet samt, hvilke 
reserver rundkjøringen har mht. utbyggingspotensialet i Krakstadmarkas søndre 
områder. De ulike beregningene er vist nedenfor.


Alternativ A – Med adkomst via Fv. 241 Lilsletta


Beregningene gir belastningsgrader i rundkjøringen i morgen- og ettermiddagsrush 
som vist i Figur 38 og Figur 39.


Figur 38:  Belastningsgrader morgenrush, 2025, etter planlagt utbygging


Figur 39:  Belastningsgrader ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging


Beregningene tilsier at belastningsgrader i krysset ikke øker betydelig 
sammenlignet med situasjon uten utbygging av planområdet, men forsinkelsen i 
Osloveien vil øke noe.
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Alternativ B – Uten adkomst via Fv. 241 Lilsletta


Om adkomsten via Fv. 241 Lisletta ikke blir utbygd, kan det tenkes at all sørgående 
trafikk vil gå via denne rundkjøringa. Beregningene gir en belastningsgrad i 
morgen- og ettermiddagsrush som vist i Figur 40 og Figur 41.


Figur 40: Timetrafikk ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging, alternativ B


Figur 41:  Belastningsgrader ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging, alternativ 
B


Beregningene gir at Osloveien i begge retninger får økt forsinkelse som følge av 
utbyggingen på Krakstadmarka. I praksis regner en med at opp mot B = 0,8 - 0,85 
(80 - 85 % kapasitetsutnyttelse) gir en akseptabel trafikkavvikling, slik at 
rundkjøringen kan sies å nærme seg kapasitetsgrensen.


Alternativ C – Vurderinger rundt rundkjøringens tålegrense


Det er usikkerhet knyttet til hvor mye boligutbygging på Krakstadmarka 
rundkjøringen tåler. Utbyggingen vil som sagt føre til økte forsinkelser på 
Osloveien, både fra Hønefoss sentrum og på rampene fra E16 sør. På Osloveien 
gjennom Hønefoss sentrum er det allerede i dagens situasjon i perioder 
avviklingsproblemer, og en økt utbygging av Krakstadmarka vil forverre denne 
situasjonen om det ikke bygges ut til fire felt. 


Beregningen tyder på at man kan øke timetrafikken i rushperiodene forholdsvis 
mye og fortsatt komme under grensen for hva som betegnes som «akseptabel 
trafikkavvikling» (B = 0,85). Beregningene gir at det kan bygges over 500 boliger 
som vil benytte denne adkomsten. Beregningene tilsier ved en slik utbygging en 
gjennomsnittlig forsinkelse på nærmere 20 sekunder på Osloveien i begge 
retninger, men det er usikkerhet knyttet til beregninger av forsinkelse og kølengder 
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nært kapasitetsgrensen. I perioder kan situasjonen i krysset forverres utover det 
beregningen tilsier. Hvis det står kø i Osloveien i retning sentrum gjennom 
rundkjøringen, vil trafikk fra boligområdet flettes inn i rundkjøringen, noe som vil 
øke forsinkelsen for annen trafikk. Også utbygging i omkringliggende områder kan 
øke belastningen i krysset.


4.8.4 Fv. 241/Lisletta – sørøst for planområdet
Beregningene gir en timetrafikk i adkomstkrysset mot Fv. 241 som vist i Figur 36.


Figur 42: Timetrafikk ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging


Det er i beregningene av belastningsgrader lagt til grunn en fartsgrense på 
fylkesvegen på 60 km/t og ingen egne svingefelt. Videre er det som nevnt tidligere 
lagt til grunn at vegen ikke benyttes til gjennomkjøring.


Figur 43:  Belastningsgrader ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging


Beregningene gir at krysset uten egne svingefelt vil ha en god trafikkavvikling, 
med en belastningsgrad på B = 0,3, dvs. at ca. 30 % av den teoretiske kapasiteten er 
utnyttet. Trafikkmengden i krysset tilsier likevel at det i henhold til veiledende 
kriterier i Håndbok 263 er anbefalt med venstresvingefelt på Fv. 241.


Her vil problemet være krysset E16 x Fv. 241 i retning sørvest fra adkomstkrysset, 
det er allerede overbelastning i dette krysset i rushperiodene. Hvis ikke det gjøres 
utbedringer av dette krysset anbefales det å ikke lede mer trafikk i denne retningen.
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4.9 Reisemiddelfordeling
Valg av reisemiddel er avhengig av flere faktorer, ofte i kombinasjon med 
hverandre, som for eksempel avstand, fleksibilitet, tilgjengelighet, reisetid og 
kostnader. Andre faktorer som kan spille inn er blant annet komfort og kvalitet. For 
å begrense biltrafikken kan det blant annet vurderes følgende tiltak:


› Begrense parkeringsdekningen.


› Styrke kollektivprioritering ved bedre holdeplasstilgjengelighet, høyere 
frekvens av bussruter og flere direkteforbindelse.


› Bedre tilgjengelighet til sentrum for miljøvennlig transport ved etablering av 
infrastruktur eksklusivt for miljøvennlig transport. Eksempelvis kan ny bru 
etableres kun for gang- og sykkel og eventuelt kollektivtrafikk.


I etterfølgende temaer er det sett videre på mulige løsninger for kollektivtrafikken 
og for gående og syklende på området.


4.10 Internt vegnett


4.10.1 Oversikt
Dagens vegnett på området består av atkomstveger med lav hastighet beregnet for 
boligområder. Trafikkmengden generert av ny utbygging tilsier samleveg for 
hovedvegstrukturen (vegalternativ A, B, C og D, vist i figuren nedenfor) og 
atkomstveger som forgrener seg fra hovedstrukturen.


Figur 44: Internt vegnett på planområdet og adkomstveger mot overordnet vegnett
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Samleveg


Samleveger kan utformes i henhold til Statens vegvesens håndbok 017 
(Vegnormalen) med separat gang- og sykkelveg, eventuelt som en variant med 
fortau. De to løsningene nedenfor gjelder for samleveger med en trafikkmengde på 
ÅDT = 1500 – 4000.


Figur 45: Tverrprofil Sa2 (alt 1), 10,5 m vegbredde inkludert gang- og sykkelveg 
(Håndbok 017)


Figur 46: Tverrprofil Sa2 (alt 2), 11 m vegbredde inkludert fortau (Håndbok 017)


Basert på områdets beliggenhet til sentrum bør veg A, B og C ha en variant med 
separat gang- og sykkelveg. Dette for å styrke sentrumsretningen for miljøvennlig 
transport.


Det er vurdert at veg D kan ha en fortaus-løsning, da det ikke er spesielle målpunkt 
i nærheten i den retningen som kan tenkes betjent med gang/sykkel, med unntak av 
til/fra bussholdeplass. Det bør vurderes om bussholdeplassen på Fv. 241 kan flyttes 
noe mer sørover mot koblingspunktet. 


Bredde på kjørebanen må avklares med tanke på vegens funksjon. I diskusjonen 
under om kollektiv anbefales det at området betjenes av buss. Dette betyr at 
bredden må justeres noe. Dersom vegen skal trafikkeres av busser bør bredden 
være minimum 3,5 meter i hver retning, dvs. en kjørebanebredde på minimum 7,0 
meter. 


Atkomstveg


Atkomstveger til boligområdene kan uformes med følgende dimensjoner: 


Figur 47: Tverrprofil A1, 5 m vegbredde (Håndbok 017)
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Med stadig endring av klimaforhold kan det ved behov for bedre klimatilpassing 
øke skulderbredden til 0,7-1,0 meter for å gi rom for snøopplagringsplass og bedre 
overvannhånderting.


Boligområdene bør grupperes mest mulig og betjenes av felles veg for å begrense 
avkjørslene til samlevegen. Sikt- og stigningsforhold i disse kryssene må utformes 
etter de gjeldende normer. Dette vil skape også et tryggere område for myke 
trafikanter, spesielt for skolebarn. 


Tverrforbindelser


Konsekvenser av tverrforbindelser er at dette vil gi mulighet til gjennomkjøring. 
Det er ikke gjort detaljerte undersøkelser hvorvidt de nye tverrforbindelsene vil 
endre trafikkfordelingen innenfor og utenfor planområdet, men det kan tenke seg at 
det vil være behov for å beskytte området for fremmedtrafikk. Det foreslås å 
etablere trafikksikkerhetstiltak som fartshumper som vil virke fartsreduserende for 
bilister og ha en barriere-effekt for gjennomkjøring. 


4.10.2 Løsning for bru mot Hønefoss sentrum
Brua for vegalternativ B må vurderes med tanke på snarvegsproblematikk, dvs. om 
det kan tenkes at den brukes som gjennomkjøring for andre enn de som skal til/fra 
boligområdet. Sett bort fra de teknisk-økonomiske konsekvensene diskuteres 
følgende alternativer:


A. Kun gang- og sykkel


En bru eksklusivt til gående og syklende kan påvirke reisemiddelvalget i retning 
økt gang- og sykkeltrafikk, og vil redusere faren for at internt vegnett benyttes til 
gjennomkjøring. Løsning vil imidlertid føre til betydelig mer transportarbeid om 
reisende mot sentrum fortsatt velger å benytte bil.


B. Kun for buss og gang/sykkel


En bussbru vil favorisere kollektivtransporten som vil styrke kollektivtrafikkens 
tilgjengelighet i området.


Pga. kort avstand til sentrum er det likevel sannsynlig at det er vanskelig å oppnå 
spesielt høy kollektivandel. I tillegg vil det trolig bli for få bosatte på området til å 
kunne ha en høyfrekvent direkte busslinje mot sentrum.


C. Åpen for alle trafikantgrupper


En bru for alle trafikantgrupper vil kreve en større bredde en de ovennevnte 
bruløsningene, og vil være en stor fordel for biltrafikk i retning sentrum. For 
Krakstadmarka som bydel vil en bru som er åpen for alle trafikanter være en 
avgjørende forsutsetning.
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4.10.3 Kollektivtrafikk


Kollektivknutepunkter


Gjeldene føringer for byutvikling er at den fremtidige veksten skal tas opp av 
kollektivtransporten og gang og sykkel (jfr. Forslag til NTP 2014-2023). 
Tilgjengelighet til parkering og diverse parkeringsløsninger må derfor støtte opp 
virkningen til et bedre kollektivtilbud. Parkering bør derfor bygges opp om 
kollektivtilbudet for å samordne kollektivreisetilbud og pendlerparkering.


For å kunne redusere bilbruken og for at utviklingen skal bygge opp mot 
miljøvennlig transport, bør kollektivinfrastrukturen etableres tidlig i 
utbyggingsfasen. 


Løsninger for kollektivtrafikken på området


For Krakstadmarka er det vurdert buss som det mest realistiske transportmiddelet 
sammenliknet med andre kollektivmidler. Kommuneplanen (2007) har en 
målsetting at «Ringerikes befolkning skal ha god kommunikasjon med veg og 
kollektivtilbud» dette gjøres gjennom å «sikre busstilbud til Oslo og Gardermoen 
og internt i regionen», «øke kollektivtrafikkens konkurranse-muligheter» og 
«legges til rette for en lavere andel biltransport og mulighet for overgang til 
kollektive transportmidler.»


For at bilbruken skal begrenses er det viktig å styrke kollektivtilbudet spesielt i 
retning sentrum og andre målepunkt, i tillegg til koblinger mot kollektivtrafikk i 
retning de viktigste pendlerkommunene, som Oslo, Bærum, Hole og Jevnaker. 
Internt i Krakstadområdet kan det tenkes at det er hensiktsmessig å etablere 
kollektivrute som går gjennom området.


Som nevnt tidligere er det et noe lavt befolkningsgrunnlag på Krakstadmarka til å 
etablere høyfrekvente direkte ruter i retning sentrum. Det kan derfor være aktuelt 
og også dekke omkringliggende boligområder og flere målpunkt på samme 
bussrute, men dette vil igjen gi lengre reisetid.


I rushperioder er det som sagt avviklingsproblemer på Fv. 35 gjennom sentrum. 
Det er ikke er eget bussfelt gjennom sentrum, bussen vil dermed bruke betydelig 
lengre tid enn personbilen. Det vil derfor være vanskelig å overføre reisende fra bil 
til buss om det ikke gjennomføres restriktive tiltak mot biltrafikken, som for 
eksempel redusert parkering.


Det er videre sett på ulike busstraseer gjennom planområdet:
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Rute A: Fv. 163 – Fv. 241. Vesterngata – Lisletta.


Figur 48: Rute A, Fv. 163 – Fv. 241


Løsningen gir en kobling mot overordnet vegnett, men sørger ikke for god tilgang 
til Hønefoss sentrum og andre viktige målpunkt i Hønefoss.


Rute B: Fv. 163 - E16. Vesterngata – Hvervenkastet.


Figur 49: Rute B, Fv. 163 – E16
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En kobling mot E16 vil gi en direkteforbindelse fra europavegen til området. 
Viktig holdepunkt i ruten er Ringerike sykehus og pendlerparkering nært 
sykehuset. Denne lik som rute A gir ikke direkteforbindelse til sentrum. Det kan 
vurderes å la ruten gå i runde gjennom sentrum, på den måten får man dekket flere 
boligområder og flere viktige målpunkt, og kan oppnå et høyere passasjergrunnlag 
som kan gi muligheter for høyere frekvens.


For mange vil løsningen gi en del høyere reisetid enn privatbil, og det vil være 
vanskelig å overfør trafikk fra bil til kollektiv, tilbudet vil først og fremst være 
aktuelt for de som ikke har mulighet til å kjøre bil selv.


Rute C: Hønefoss sentrum - Hvervenkastet.


Denne ruten forutsetter ny bru over Storelva, den vil gi en direkteforbindelse fra 
boligområde til sentrum og til Hvervenkastet og E16. Ruten kan for eksempel gå 
mot Hønefoss togstasjon og bussterminal i nord, og innom Ringerike sykehus og 
pendlerparkeringen der i sør. Kortest reisetid mot sentrum og mot sykehuset 
oppnås om ruta kjøres som pendelrute, men ved å la den gå som ringrute gjennom 
sentrum kan man som i alternativet ovenfor nå flere folk.


Figur 50: Rute C, Hønefoss sentrum – E16


4.10.4 Gang og sykkel


Å bygge ut gang- og sykkelveger er forankret i spesifikke mål i Kommuneplanen 
for Ringerike (2007), blant annet å «styrke folkehelsa ved å tilrettelegge for fysisk 
aktivitet» og deres virkemiddel for å nå dette er blant annet å «bygge ut gang- og 
sykkelveger i lokalsamfunnene»
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I et nytt utviklingsområde er det viktig å sikre gode gang- og sykkelløsninger som 
fremmer bruk. I et område der barrierene som terreng kan motvirke bruken bør 
utbygging av gang og sykkel prioriteres over andre transportmidler.


Utformingsprinsipper


Følgende er vurdering av ulike løsning og prinsipper for gående og syklende jf. 
Vegvesenets vegnormal, håndbok 017 og sykkelhåndboka, håndbok 233:


Hvis ikke lokalt vegnett gir sikker og god framkommelighet for gående og syklende, 
kan det være behov for gang- og sykkelveg. Langsgående gang- og sykkelveg bør 
etableres når ÅDT er over 1 000 og potensialet for gående og syklende overstiger 
50 i døgnet, eller strekningen er skoleveg. (Vegnormalen, Håndbok 017)


Det nye boligområdet kan etableres med lav kjørehastighet og sykling i blandet 
trafikk kan være tilfredsstillende. Men terrengforholdene på området kan skape 
variasjoner i kjørehastighet mellom kjørende og syklende, samt at det er ønskelig å 
oppfordre til økt gang- og sykkeltrafikk. Det er derfor vurdert at det med fordel kan 
etableres separat gang- og sykkelveg. 


Det bør videre undersøkelse om hvordan gang- og sykkelløsning vil kobles til det 
øvrige vegnettet. Er det mangler som vil føre til et brudd i gang- og 
sykkelvegnettet? Evt. Hvilket standard og løsning er valgt i koblingspunktene?








'i' RINGERIKE KOMMUNE 


Motested: Lesevrerelset 


M0TEPROTOKOLL 
NR6 


Trafikkd1det 


Motedato: 13.11.2012 Tid: 


Kl. 08.00-09.00 Befaring- Lyskrysset i H0negaten 
"Remakrysset". 


Kl. 09.00-10.15 Ordinrertmote 


Innkalte: 
Funksjon 
Leder 
Nestleder 
Medlem 
Med1em 
Med1em 
Medlem 
Med1em 
Medlem 
Med1em 
Med1em 
Varamed1em 
Varamed1em 


Navn 


Behandlede saker: 


John Andreas Bakken 
Ole Johan Andersen 
KnutNyhus 
Viggo Elstad 
Audun Haugerud 
Anne Trine H0ibakk 
Per Tveter 
Reidar Olsen 
Johan Johnsen 
Geir Svingheim 
Geir Hermansen 
Viggo Elstad 


Fra og med sak 43/12 
til og med sak 53/12 
Sak 52/12 utgiir. 


Moteprotolmllen godkjennes: 


John Bakken (sign.) 
Ieder 


lV:Jotesekretoor: ·-


/Ax"~~/aJ!cpr 
Il(gebj0rg Flatm · 


Forfall 


FO 


Ikke mott 


Mottfor 


KnutNyhus 
Svein Gundersen 







Folgende saker ble behandlet: 


Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 


43/12 12/39 
GODKJENNELSE AV M0TEPROTOKOLL - M0TE 11.09.2012 


44/12 12/40 
REFERATSAK 


45/12 11/2740 
KOMMUNEDELPLAN RV 35- EGGEMOEN- KLEGGERUD 


46112 1114618 
REGULERINGSPLAN 368- ULLERALSGATE 9- H0RING OG 
OFFENTLIG ETTERSYN 


47/12 12/2332 
MASSEUTT AK ROGNERUD GARD 


48/12 12/41 
OFFENTLIGGJ0RING AV EVENTUELLE BEFARINGER 


49/12 12/4317 
OMSKILTING E16 INN MOT H0NEFOSS 


50/12 12/4692 
FARTSDEMPERE I VEIGINVEIEN 


51/12 12/41 
OPPF0LGINGSSAKER 


52/12 12/4353 
ARSBUDSJETT 2013 - HANDLINGSPROGRAM 2013 - 2016 -
OFFENTLIG H0RING (utgar- trafikkradet skal IKKE behandling 
saken kfr. Ordforeren). 


53/12 12/41 
L YSKRYSSET I H0NENGATEN "REMAKRYSSET". 


Side 2 av 17 







43/12 
GODKJENNELSE A V M0TEPROTOKOLL - MOTE 11.09.2012 


Vedtak: 


Moteprotokollen godkjennes. 


Behandling: 


Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 


Forslag til vedtak: 


Moteprotokollen godkjennes. 
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44112 
REFERATSAK 


Vedtak: 


A Brev fra trafikkradet, datert 01.11.2012 til Statens Vegvesenet. 


Behandling: 


Fors1ag til vedtak hie enstemmig vedtatt. 
(Brevet er sendt til: (S.V. Region Sor, Postboks 723, Stoa, 4808 ARENDAL). 


Forslag til vedtal': 


A Brev fra trafikkn'tdet, dater! 01.11.2012 til Statens Vegvesenet. 


Side 4 av 17 







45/12 
KOMMUNEDELPLAN RV 35- EGGEMOEN- KLEGGERUD 


Vedtak: 


Trafikkradet tar saken til orientering. 


Rehandling: 


Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 


Forslag til vedtak: 


Trafikkradet tar saken til orientering. 
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46/12 
REGULERINGSPLAN 368- ULLERALSGATE 9- H0RING OG OFFENTLIG 
ETTERSYN 


Vedtak: 


1. Reguleringsplan nr. 368- Ullenllsgt. 9 tas til orientering. 
2. Det rna tas hensyn til rnyke trafikanter spesielt, og frernkommelighet for annen trafikk 


ved utbygging og ved ferdigstillelse. 


Behandling: 


Forslag til vedtak sorn ble enstemmig rned f0lgende tillegg: 


"Det rna tas hensyn til rnyke trafikanter spesielt, og frernkornrnelighet for annen trafikk 
ved utbygging og ved ferdigstillelse". 


Forslag til vedtak: 


Reguleringsplan nr. 368 - Ulleralsgt. 9 tas til orientering. 
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47/12 
MASSEUTTAK ROGNERUD GARD 


Vedtak: 


Saken tas til orientering med f01gende merknader: 


Trafikkn1det forventer at trafikkl0sninger ikke vii bli til hinder/ulempe for alminnelig 
ferdsel i omradet. 


Behandling: 


Trafikkradet tar melding om masseuttak- Rognerud til orientering 
med f0lgende merknader: 


Trafikkradet forventer at trafikkl0sninger ikke vii bli til hinder/ulempe for alminnelig annen 
ferdsel i omradet. 


Forslag til vedtak: 


Saken tas til orientering. 
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48/12 
OFFENTLIGGJ0RING AV EVENTUELLE BEFARINGER 


Vedtak: 


Trafikrildets befaringer tas inn tillmdagsannonsen. 


Bebandling: 


Trafikradets befaringer tas inn till0rdagsannonsen. 


Forslag til vedtak: 
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49/12 
OMSKIL TING E16 INN MOT H0NEFOSS 


Vedtak: 


1. Det anbefales omskilting som vist pa vedlegg fra Statens vegvesen. 
2. Trafikk fra Jevnaker pa Hvalsmoveien som skat til Honefoss Nord og Honefoss 


Sentrum anbefales a skiltes gjennom Honegaten, og trafikk som skat til Honefoss Sor 
anbefales a skiltes mot E16 og omkjoringsveien. 


3. Det anbefales ny skilting til V eien kulturminnepark og til Treklyngen. Det anbefales at 
det tas kontakt med Veien kulturminnepark og Treklyngen for deres innspill til 


skiltendring. 


Behandling: 


Radmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 


Forslag til vedtak: 


1. Det anbefales omskilting som vist pa vedlegg fra Statens vegvesen. 
2. Trafikk fra Jevnaker pa Hvalsmoveien som skat til Honefoss Nord og Honefoss 


Sentrum anbefales a skiltes gjennom Honegaten, og trafikk som skat til Honefoss Sor 
anbefales a skiltes mot E16 og omkjoringsveien. 


3. Det anbefales ny skilting til Veien kultunninnepark og til Treklyngen. Det anbefales at 
det tas kontakt med V eien kulturminnepark og Treklyngen for deres innspill til 


skiltendring. 
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50/12 
FARTSDEMPERE I VEIGINVEIEN 


Vedtak: 


Saken settes pa oppf0lgingslista, og det blir tatt tak sa snart mulighetene er tilstede. 


Behandling: 


Saken settes pa oppf0lgingslista, og det blir tatt tak sa snart mulighetene er tilstede. 


Forslag til vedtak: 


Side 10 av 17 







51/12 
OPPF0LGINGSSAKER 


Vedtak: 
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OPPF0LGINGSSAKER FOR TRAFIKKRADET 2012 


Mote- Sak Saken gjelder: Ansvarlig Frist Avsluttet 


dato nr. Tiltak: 
12.06. Rekkverk pa bybroen Bybroen 
11.09. 35 Veikrysset Ringkollvn.- Banntjernvn. Haugerud 


Trafikkriidet gar inn for at det bygges en 
bankett/bred veiskulder som gar fra 
Hemskogen opp til Banntjernveien samt 
fartsdumper og nedsatt hastighet til 40 km. 


11.09. 38 Trafild,problemer i Ringerike lmmmune Aker/Helland 
Saken oversendes hovedkomiteen (HMA) til 
mer pavirkningloppfolging. 


11.09. 39 Trafikksituasjonen langs 0stmovcien Johnsen 
Trafikkriidet ber om tydeligere skilting, 
innen 01. november 2012.09.12 
Politiet oppfordres til kontroll vedr. 
fartsgrenser. 


11.09. 40 Farlige kjoring v/Soyle Jolmsen 
Asbjomsensgt./Bekkegt. 
Vegvesenet oppfordres til a se pa 
muligheter for bedre skilting pa det aktuelle 
stedet. 
Johnsen og Bakken tar en befaring 


11.09. 41 Trafil,ksituasjonen pa Sokna slmle Johnsen 
Trafikkriidet ser for seg at forbudskilting i 
onuiidet er vanskelig, men radet ber om at 
det settes opp opplysningsskilt , for 
parkering, med retningspil. 


Dessuten henstiller radet til skolens 
Iedelse/FAU om a bidra med aktiv 
veiledning og oppfolging. 


11.09. 42 Smal og darlig vei fra Askveien-Hvelven Johnsen 
Boligkomplekset i Hvervenkroken er 


forholdsvis nytt., vi rna kunne gi det !itt tid 
"til a sette seg" . Trafikkradet har vrert i 
kontakt med representant for utbygger som 
arbeider med parkeringsmuligheter inne pa 
boligfeltet. 







52/12 
ARSBUDSJETT 2013 - HANDLINGSPROGRAM 2013 - 2016- OFFENTLIG 
H0RING 


SAKEN UTGARD. 
Saken ikke behand1es av trafikkradet. 
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53/12 
L YSKRYSSET I H0NENGATEN "REMAKRYSSET". 


Vedtak: 


Vegvesenet skal se pa mulighetene for forsinke lyset i krysset, slik at fotgjengere far noe 
bedre tid til a passere. Vegvesenet ser ogsa pa andre muligheter. Orientering pa f0rste m0te i 


2013. 


Behamlling: 


F 0lgende forslag ble enstemmig: 


Vegvesenet skal se pa mulighetene for forsinke lyset i k:tysset, slik at fotgjengere far noe 
bedre tid til a passere. Vegvesenet ser ogsa pa andre muligheter. Orientering pa f0rste m0te i 
2013. 


Forslag til vedtak: 


Side 17 av 17 
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1 Innledning 


Kommunedelplan Krakstadmarka skal framlegges for politisk behandling. I den forbindelse skal 


konsekvenser for planlagt utbygging presenteres. Blant annet skal behov for teknisk 


infrastruktur for vann og avløp (VA) beskrives.  


Vurderinger i dette notat er basert på mottatt kartgrunnlag til Kommunedelplan Krakstadmarka 


– Arealdel, utkast datert 12.10.2012. Det er dessuten avholdt møte den 07.11.2012 med 


representanter for Ringerike kommune - Teknisk drift.  


Det er visse utfordringer knyttet til presentasjon av innhold i dette notat. Det er enkelte steder i 


notat benyttet stedsnavn og veinavn. Disse navn er ikke gjengitt på kartet og vil kunne være 


forvirrende for de som ikke har detaljkunnskap om de aktuelle områder.  


2 Vann  


Det er i dag svært få kapasitetsproblemer i forsyningssystem i tilgrensende områder til planlagt 


utbygging. Det er tidligere registrert enkelte driftsproblemer i Haugsbygd i forbindelse med 


hagevanning sommerstid. Det er nå en god stund siden det har vært restriksjoner på 


hagevanning. Dette antas å ha sammenheng med innføring av krav til vannmålere. Dersom det 


vedtas nye utbygginger i Haugsbygd vil dette kunne medføre kapasitetsproblemer innen 


vannforsyningen. 


Selv om man har få problemer i dag må man kunne si at strukturen i dagens forsyningssystem i 


begrenset grad er tilpasset en større utbygging av Krakstadmarka. Det er behov for å vurdere 


nye trykksoner og forsterkning av eksisterende vannledningsnett. Forsyningssystemet må 


oppgraderes for å sikre krav til brannvannsforsyning. Ringerike kommune forutsetter at det i 


tettbygd strøk må bygges forsyningssystem som sikrer brannvannsuttak på 50 l/s i fire timer. 


Det tilsvarer et volum på 720m3. Det er behov for å simulere forsyningssituasjonen i digital 


nettmodell for å dokumentere sikkerhet og beredskap i vannforsyningen. Det bør være 


minimum 2 bar trykk i nettet ved brannvannsuttak. 


Vannledningsnettet i Ringerike kommune er delt i mange ulike trykksoner. Det aktuelle 


utbyggingsområdet vil berøre følgende trykksoner og forsyningsledninger:  


Sone Høyby basseng (4.000m3) => statisk trykk kote +134,00 - +138,00. Lavereliggende 


områder langs Støalandet forsynes i dag via en DN150mm vannledning. Det ligger i dag en 


DN150mm ringledning fram til krysset Ringeriksgata x Holegata på motsatt side av Storelva.   


Sone Tandbergmoen basseng (800m3) => statisk trykk kote +184,90 - +189,00. 


Tandbergmoen forsynes i dag via DN250mm vannledning i Tandbergmoveien. En mindre 


vannledning kan forsyne utbyggingsområdet via Arnegårdsveien, som ender parallelt med 


Tandbergmoveien.   


Sone Harehaugen basseng (1.000m3) => statisk trykk kote +267,95 - +272,97. Denne sone har 


for høyt trykk for utbyggingsområdet. 


Sone Hjertelia (red.ventil fra sone) => statisk trykk ca kote +200. Forsyner Hjertelia gjennom 


en DN100mm vannledning.  


For kommunen er det generelt ønskelig å begrense antall nye driftspunkter.  
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Det er i det videre foretatt en overordnet gjennomgang av behov i de ulike delfeltene i 


Krakstadmarka.   


2.1 Arnegård og Tandbergmoen (ABF1-ABF4)  


Feltene i søndre del av utbyggingsområdet har tilknytning til Arnegård og Tandbergmoen. Disse 


feltene har beliggenhet fra høydekote +115 til kote +175.  


Delfelt Beliggenhet (kotehøyde) Forsyningssone 


AB F 1 Arnegård 


AB F ” 


+135 - +175 Tandbergmoen (Harehaugen red) 


AB F 2 Tandbergmoen +130 - +175 


 


Tandbergmoen (Harehaugen red) 


AB F 3 Tandbergmoen +130 - +175 Tandbergmoen (Harehaugen red) 


AB F 4 +115 - +145 Tandbergmoen (Harehaugen red) 


 Tabell 2.1 Krakstadmarka sør - delfeltenes høydemessige beliggenhet og forsyningssone 


Tandbergmoen basseng forsyner i dag med trykk kote +184,90 - +189,00. Trykksone 


Tandbergmoen er prioritert i forhold til å sikre vanntilførsel til Ringerike sykehus.  


Trykksonen tilknyttet bassenget på Tandbergmoen kan forsyne store deler av feltene på 


Arnegård og Tandbergmoen, men ligger for lavt til å forsyne de høyest beliggende områder. 


Full utnyttelse av de høyest beliggende arealer krever i realiteten en ny trykksone i 


forsyningssystemet.  


I forbindelse med utbygging av de høyest beliggende områder kan det etableres en tilknytning 


til sone Harehaugen med påfølgende trykkreduksjon til ca kote +200. Det er i dag installert 


trykkøkning ved Tandbergmoen basseng som sikrer forsyning til sone Harehaugen basseng i 


Haugsbygd. Tilknytningen foreslås etablert i nærheten av trykkøkningsstasjon ved 


Tandbergmoen basseng. En slik løsning innebærer etablering av en ca 700m lang vannledning 


langs Tandbergmoveien fra basseng til grense for feltutbyggingen. 


Alternativt kan de høyereliggende områder på Arnegård og Tandbergmoen trykkforsterkes 


lokalt innen byggefeltet. Besparelsen ligger i å slippe etablering av ledning til Tandbergmoen 


basseng (sone Harehaugen). Løsningen gir imidlertid ytterligere ett driftspunkt på nettet og 


kompliserer en mulig framtidig ringledning til sone Hjertelia i nord.    


Det bør utredes etablering av et nytt høydebasseng som regulerer trykk i de høyereliggende 


deler av utbyggingsområdet. Dette alternativ krever som nevnt nærmere utredning. Et nytt 


basseng bør beliggenhetsmessig vurderes ut fra en mulig framtidig utbygging østover mot 


Haugsbygd. Bassengvolum må også vurderes nærmere. Av drifts- og beredskapsmessige hensyn 


bør det da vurderes et gjennomstrømningsbasseng.  


2.2 Krakstad / Hjertelia / Hårom (ABF5-ABF13)  


I nordre del av Krakstadmarka ligger feltene ABF5 – ABF13 Boligbebyggelse framtidig, samt 


AOFF1 Offentlig eller privat tjenesteyting framtidig. Områdene ligger på høydenivå fra kote 


+80 til kote +155.  


De lavest beliggende områder i nord kan forsynes fra Høyby basseng (bytrykk +134 - +138). 


Det antas behov for forsterkning av ledningsnett fram mot Hårom. Her planlegges blant annet 


større bebyggelse for framtidig offentlig eller privat tjenesteyting. Forsterkning av DN150mm 
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ledning langs Støalandet bør vurderes. For å sikre forsyningen inn i området bør forsterkning 


med ny kryssing over Storelva også vurderes. Elvekryssing kan etableres i forbindelse med ny 


bru mellom Ringeriksgata til Støalandet. Forsterkning av forsyningen gjennom Schjongslunden 


bør vurderes nå i forbindelse med pågående prosjekt i Tyristrandgata, kombinert med framtidig 


oppgradering av eksisterende DN150mm vannledning i Ringeriksgata.  


De øvrige områdene i nord kan forsynes med redusert trykk fra Harehaugen basseng – benevnt 


sone Hjertelia (statisk trykk ca kote +200). Ledningsnettet fram til Hjertelia har begrenset 


kapasitet (DN100mm) og må påregnes oppgradert over en viss strekning for å tilfredsstille krav 


til brannvannsforsyning.  


Det kan vurderes forsyning også fra Tandbergmoen til de høyereliggende områder innen nordre 


del av kommunedelplanen.   


Delfelt Beliggenhet (kotehøyde) Forsyningssone 


AB F 5 Krakstad 


AB F ” 


+95 - +135 Hjertelia/Tandbergmoen+trykkred lavpkt 


AB F 6 Krakstad +115 - +125 


 


Hjertelia / Tandbergmoen 


AB F 7 Hjertelia 


AB F ” 


+90 - +155 Hjertelia + trykkreduksjon i lavpkt 


AB F 8 Hjertelia +115 - +135 


 


Hjertelia 


AB F 9 Hjertelia +80 - +105 Høyby + evt lokal trykkøkning 


AB F 10 Hjertelia 


AB F ” 


+105 - +145 Hjertelia + trykkreduksjon i lavpkt 


AB F 11Hårom +80 - +95 


 


Høyby  


AB F 12 Hårom +90 - +115 Høyby + evt lokal trykkøkning 


AB F 13 Hårom +80 - +85 Høyby 


AOF F 1 Hårom +80 - +95 Høyby 


Tabell 2.2 Krakstadmarka nord - delfeltenes høydemessige beliggenhet og forsyningssone 


De lavest liggende områder vil kunne forsynes med trykk fra Høyby basseng, som gir statisk 


trykk på kote + 134 - +138. Sone Hjertelia gir statisk trykk på ca kote +200, mens 


Tandbergmoen (redusert trykk sone Harehaugen) vil gi trykk ca kote +200. Framtidig 


sammenknytning av sone Hjertelia og Tandbergmoen (redusert trykk sone Harehaugen) vil 


kunne gi større sikkerhet i forsyningen og bedre vannkvalitet for abonnenter. Topografien 


mellom utbyggingsfeltene i Krakstadmarka er av en slik karakter at en utbygging med 


gjennomgående ledninger er ressurskrevende. Tiltaket bør likevel utredes nærmere.   


For å sikre tilstrekkelig utjevningsvolum og reservevann med riktig trykk i de nye 


forsyningsområder vil det være naturlig å vurdere et nytt basseng beliggende høydemessig 


mellom basseng på Tandbergmoen og basseng i Harehaugen. Et slikt basseng kan tilknyttes et 


sted på forsyningslinjen mellom Tandbergmoen og Harehaugen. Av hensyn til 


forsyningssikkerhet for Ringerike sykehus er det i dag prioritert kapasitet ved basseng på 


Tandbergmoen framfor basseng Harehaugen. Dette er anordnet ved at pumper som forsyner 


Harehaugen fra Tandbergmoen stanser ved et visst nivå i bassenget på Tandbergmoen. En 


framtidig løsning kan være å sikre forsyning til nytt basseng gjennom etablering av ny 


pumpestasjon beliggende ved en forsyningsledning i trykksone Høyby (for eksempel ved 


forsterket ledning til Støalandet / Hårom). Nytt basseng vil avlaste Harehaugen basseng. Av 


beredskapshensyn bør det etableres trykkøkningsstasjon ved nytt basseng for å sikre dublert 


forsyning til Harehaugen basseng.  
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Det bør det tas hensyn til en mulig utbygging og utvidelse av forsyningsområdet østover mot 


Haugsbygd ved dimensjonering av nye ledningsanlegg og nytt basseng.  


3 Spillvann 


Spillvann fra utbyggingsområdet ligger i Monserud rensedistrikt. Kommunens avløpsnett driftes 


med flere pumpestasjoner. Store deler av nettet er fellessystem. Det er krav om separering av 


avløp i nye utbyggingsområder.    


Monserud er nær å utløse ytterligere rensekrav - dette omfatter sekundær rensing med tanke på 


nitrogenfjerning. Kostnader er stipulert til ca kr 25mill. Det er satt av midler til dette i 


planperioden. Utgifter forutsettes dekket over kommunens gebyrregulativ. Parallelt er det 


planlagt å utrede mulighet for utvidelse av kapasiteten på renseanlegget. Kostnader til dette er 


ikke tallfestet, men forutsettes dekket gjennom kommunens gebyrordning.  


Kommunen / Fylkesmannen vil kunne komme med innsigelser på utbyggingstakt i 


Krakstadmarka og andre utbyggingsområder basert på manglende oppfyllelse av rensekrav og 


kapasitet ved Monserud renseanlegg.  


Avløpsnettet med berørte pumpestasjoner må kontrolleres for å dokumentere systemets 


kapasiteter. Avhengig av endelig størrelse på utbygging må det kunne forventes å dukke opp 


enkelte behov for oppgradering av deler av eksisterende infrastruktur.  


3.1 Arnegård og Tandbergmoen (ABF1 – ABF4) 


Det er flere løsninger for spillvann fra Arnegård og Tandbergmoen.  


Løsning med overføring av spillvann til Vangen pumpestasjon ved Støalandet kan kombineres 


med eventuelle sikringstiltak langs Storelva. Denne løsning fører imidlertid til energikrevende 


pumping av spillvann gjennom flere pumpestasjoner før mottak på Monserud renseanlegg. Det 


er lite hensiktsmessig å oppta kapasitet ved flere pumpestasjoner hvis det kan unngås.   


Løsning med overføring av avløp til Osloveien 10 kan gjennomføres uten pumping. Dette 


alternativ innebærer styrt boring ned til Storelva og ledninger lagt i Storelva. Denne løsning er 


av hensyn til sikker drift og pumping på Eikli lite ønskelig for kommunen.  


Et annet alternativ er mottak av avløp ved Høyskolen i Buskerud (HiBu). Ettersom veialternativ 


bak HiBu er lite aktuelt er denne løsning noe usikker. Det ligger i dag en DN230 avløpsledning i 


Bredalsveien. Det antas å være liten restkapasitet i pumpestasjon Barbroveien. Behovet for 


oppgradering av pumpestasjon bør klargjøres. Alternativ antas å være gjennomførbar med visse 


oppgraderingstiltak.    


Løsning med pumping til Tandbergmoveien og selvfall til Monserud er aktuell – i det minste for 


enkelte av feltene. Det er minst tre alternative framføringer av avløp her: 1. Tandbergmoveien, 


2. Trøgstadveien og 3. Direkte trase fram til hovedavløpsledning sør for utbyggingsområde på 


Hvervenmoen. Det klart rimeligste vil være alternativ 1. Tandbergmoveien, som innebærer 


tilknytning til DN300mm fellesledning som ligger i Tandbergmoveien. Denne ledningen er i 


dag er en kombinert tømmeledning for Tandbergmoen basseng. Prinsipielt burde det vurderes 


etablering av ny spillvannsledning og fjerne alt fremmedvann (overvann) i avløp som i dag går 


til Monserud renseanlegg. Dette er et kostnadskrevende prosjekt som må veies opp mot 
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gevinsten av fjernet fremmedvann. Denne løsning innebærer etablering av flere pumpestasjoner 


i de lavereliggende randsoner innen de enkelte feltutbyggingene.  


3.2 Krakstad / Hjertelia / Hårom (ABF5 – ABF13) 


Hovedkloakken fra Haugsbygd går via Hjertelia / Hårom til Vangen pumpestasjon på østsiden 


av Storelva. Ledningen er en DN300mm spillvannsledning. Ledningen skjærer gjennom 


utbyggingsområdene i felt ABF7, ABF8 og ABF9, og representerer en heftelse ved utbygging 


av områdene. Det vil kunne være hensiktsmessig å flytte ledningen i forbindelse med utbygging 


av områdene.  


Haugsbygd har separat system. Mange eiendommer i Haugsbygd har ikke separert avløpet og 


har følgelig ikke knyttet seg til spillvannsledning. Det antas at hovedledningsanlegg er dårlig. 


Det gjelder særlig kummene, som stedvis har vært utsatt for setningsskader. Det er avsatt midler 


til utskifting av avløpskummer.  


Det forutsettes at spillvann fra nordre del av utbyggingsområdet Krakstadmarka tilknyttes 


eksisterende kommunal ledning gjennom området og videreføres til Vangen pumpestasjon. 


Teknisk drift oppgir at det er tilgjengelig kapasitet i denne stasjonen.  


4 Overvann  


Det forutsettes at alt overvann skal håndteres lokalt innen utbyggingsområdet. Storelva er en 


god resipient og naturlig mottaker av alt overvann fra området. Det er kun etablert 


separatsystem - med spillvann og overvann i separate system - i tilgrensende områder. Ingen del 


av overvannet skal føres til kommunalt renseanlegg. 


Teknisk drift i kommunen har i perioder med mye nedbør / snøsmelting registrert mye overvann 


ved Høyskolen i Buskerud. Det er tidvis flom ved bekkeinntak i området. Det er videre 


registrert oversvømmelser ved en bekkelukking under atkomstvei Støalandet, nord for 


eksisterende boligbebyggelse AB1. Ellers er det observert kontinuerlig erosjon med utglidning 


av elvebredden langs Storelva. Tiltak mot erosjon anses nødvendig for å sikre stabiliteten langs 


Storelva.   


Aktuelle tiltak i overvannsdisponeringen er fordrøyning, infiltrasjon og sikring av flomveier.  


Mengden overvann som føres til vassdrag etter utbygging skal i utgangspunktet ikke være større 


enn den naturlige avrenningen fra området i dag. Av hensyn til kostnader bør en i 


utgangspunktet foreta fordrøyning på terreng. Ettersom flere områder består av skrånende 


terreng kan det være hensiktsmessig å vurdere lukkede løsninger plassert under atkomstveier, 


grøntarealer, parkeringsplasser mv. Det bør da benyttes betongrør eller kassetter som er 


tilgjengelige for vedlikehold. Kommunen bør vurdere å avklare strategi for overvannshåndtering 


i kommunedelplanen. I forhold til fordrøyning av overvann kan det vurderes å regulere 


maksimal avrenning fra de enkelte delfelt.  


I følge NGU løsmassekart finnes det tykke marine avsetninger i området. Undersøkelser har 


påvist siltig leire med sand og siltlag. Infiltrasjon i grunnen er en betydelig utfordring i områder 


med tette masser. 


I følge løsmassekartet finnes det imidlertid stedvise områder med elveavsetninger. Det gjelder 


blant annet området sentralt i planområdet avsatt til Offentlig eller privat tjenesteyting.   
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Søndre del av utbyggingsområdet, benevnt Arnegård og Tandbergmoen, grenser mot, og ligger 


til dels på, en glasifluvial grusavsetning. Løsninger som innebærer infiltrasjon av overvann kan 


vurderes utredet.  


Det finnes ulike strategier for tilrettelegging for framtidige flomsituasjoner. I møte med Teknisk 


drift i kommunen ble det drøftet muligheten for å nytte atkomstveier med tilhørende sidegrøfter 


som flomveier. Det kan vurderes utnyttelse av eksisterende bekkeleier som flomveier. Dette 


fordrer tidlig identifikasjon av aktuelle bekkeleier, slik at utforming av øvrig teknisk 


infrastruktur tilpasses en slik strategi. Registrering av vannføring i eksisterende bekkeleier vil 


også kunne føre til identifikasjon av betydelige utspring av grunnvann i terrenget. Det anses 


uansett hensiktsmessig å bevare eksisterende bekker som framtidige flomveier. Det er 


nødvendig med korte stikkrenner for å forsere atkomstveier mv på aktuelle steder. Det bør 


utredes strategi for sikring mot erosjon i området. Tiltak med erosjonssikring av bekkeleier kan 


være hensiktsmessig, men er kostnadskrevende.      


Det er mulig å etablere lukket overvannssystem med avløp direkte til Storelva. Lukkede system 


kan utføres som graveprosjekt eller med gravefrie metoder. Alternativet kan være særlig aktuelt 


dersom man i utredningsfasen påtreffer rasutsatte passasjer. Man bør søke å unngå å nytte 


lukkede overvannssystem over lengre strekk som en del av flomvei.     


Det må tas hensyn til rasfare ved utarbeidelse av plan for overvannsdisponering. Riktig 


overvannsdisponering er også viktig i selve anleggsfasen.  


Eventuelle planeringstiltak og terrengarronderinger bør detaljplanlegges i samråd med 


geoteknisk kompetanse.   
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Ringeriksregionen gjennomfører en prosess med analyser og utvikling av strategier for å oppnå 
næringsutvikling og befolkningsvekst. Rambøll fikk høsten 2011 i oppgave å studere 
samferdselsprosjekt i Ringeriksregionen med tanke på utvikling og fortetting av områdene 
Nesbakken, Hønefoss og Vik. Rambøll har utredet fortettingsmulighetene som et eget 
delprosjekt. Betydningen av samferdselsprosjektene ny E16, ny rv35, Ringerikspakken og 


Ringeriksbanen er vurdert med tanke på fortettingsområdene.  


 


Selv om framtidig hovedvegsystem i regionen har høy prioritet, er de store prosjektene på et 
stadium der alternative transportkorridorer er under utredning eller planleggingen er under 


oppstart.  


 


Vurderinger av framtidig vegnett ser derfor på alternative korridorer og standarder. Særlig E16 
har alternativer som gir svært ulike tilbud for næringslivet og bosetting.  Vi har forsøkt å 
fokusere på vesentlige forskjeller der jevnbyrdige alternativ vurderes samlet. Relevante 
opplysninger som trafikkvolum og spart reisetid er hentet direkte fra utredningene eller vurdert 
ut fra enkle overslagsberegninger. 


 


Med grunnlag i samferdselsprosjekter der verken korridor eller standard er valgt vil vurderingene 


i denne rapporten i stor grad bli et innspill til videre plan- og strategiarbeid, uten at det kan gis 
klare anbefalinger om løsninger.  


 


De vurderte prosjektene har stor betydning for utvikling av stedene Vik, Hønefoss og Nesbakken.  


Det anbefales at det utarbeides trafikkmodell for Ringeriksregionen for å se mer eksakt på 
trafikale virkninger i videre planarbeider. Dette gjelder spesielt Hønefoss, der den maksimale 
bygningsmassen ved fortetting vil generere betydelig trafikk. Det lokale samferdselssystemet må 


der sannsynligvis utvikles parallelt med fortettingsprosessen selv om Ringeriksbanen legges som 
forutsetning.   


 


Vurderingene i denne rapporten er utført av Helge Jahn-Larsen. Knut Iver Skøien har vært 
Rambølls oppdragsleder. Lars Olsen fra Rådet for Ringeriksregionen har bidratt med valg av de 
alternativ som er vurdert.   


 


 


 


Drammen, februar 2011 


 


Rambøll Norge AS 
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1. SAMMENDRAG 


 


Dagens samferdselstilbud har varierende kvalitet. Generell vekst og utvikling i Ringeriksregionen 


sammen med resten av Østlandet medfører at trafikken på dagens vegnett gradvis øker.  Enkelte 


deler av vegnettet har allerede nådd kapasitetsgrensen i dag. Dette gjelder sentrale deler av 


Hønefoss, deler av E16 og rv. 35.  Enkelte strekninger har også svært dårlig standard eller har 


uhensiktsmessig beliggenhet ut fra dagens trafikkmønster og krav.  Som konsekvens av dette vil 


transporttilbudet for Ringeriksregionen gradvis forverres hvis ikke vegnettet utbedres.  Dette vil 


medføre gradvis dårligere rammebetingelser for utvikling av næringsliv og boligetablering for 


befolkningsvekst i regionen.  


 


Bruk av tog er i dag for tidkrevende for å være noe relevant transporttilbud fra Ringerike mot 


Oslo. Ny Ringeriksbane vil være nødvendig hvis en ønsker å innlemme Ringerike bolig- og 


arbeidsmarkedet i Osloregionen på sikt.   


 


Ny E 16 vil korte inn reisetiden til Sandvika for bil og kollektivtrafikk. I 2030 er ny 4 felt veg helt 


nødvendig for ikke å få betydelig forlengelse i reisetiden i rushet i forhold i dag. E16 benyttes for 


arbeidsreiser til Osloregionen, men også til innpendling mot Ringeriksregionen.   


 


Ny E16 vil gi en klar forbedring for reiser til/fra Bærum/Asker med sterkt forbedret kjørekomfort 


og betydelig tidsgevinst særlig i rush.  


E18 inn mot Oslo fordeler trafikken inn mot arbeidsplasser i Osloområdet.  Kapasitetsproblemer 


på denne strekningen vil i sterk grad redusere gevinsten for tilknytning mot Osloområdet for 


biltrafikk hvis ikke også E18 utbedres.  


 


Det er først og fremst Vik som i dag ligger innen en ½ times reisetid fra Sandvika, og Hønefoss 


som ved de beste alternativ vil komme innenfor ½ times reisetid som vil ha størst utbytte av ny 


E16 med 4 felt. Ny E16 med 4 kjørefelt vil ha betydelig reservekapasitet. Dette kan utnyttes ved 


økt boligbygging og næringsetablering i Ringeriksregionen.  Alternative forslag til ny E16 via 


Kroksund anses som betydelig bedre enn alternativ via Åsa grunnet reisetid og tilknytning til 


lokalt vegnett.   


 


Ny rv. 35 forbinder større og mindre tettsteder mellom Hokksund og Jevnaker fram til 


Gardermoen. For Ringeriksregionen vil utbygging av strekningen Nymoen – Eggemoen – 


Jevnaker – Olimb ha størst betydning. Reisetid mellom nordre deler av Hønefoss og Jevnaker vil 


bli redusert og forbindelse videre mot Gardermoen vil bli forbedret, særlig med tanke på 


kjørekomfort. Arbeidsmarkedet i området rundt Gardermoen vil bli attraktivt, spesielt for 


Jevnaker, etter at vegsystemet er utbedret.  Forbindelsen Norderhov – Klekken – Jevnaker, som 


har svært ujevn standard, er i dag korteste rute mellom Osloregionen og Vik til Jevnaker.  Ny rv. 


35 Jevnaker – Nymoen kombinert med E16 vil gi omtrent samme reisetid og betydelig bedre 


kjørekomfort på denne reiseruten. Ny rv. 35 vil på strekningen mellom Hønefoss (vegkryss 


Eggemoen) og Jevnaker i følge trafikkprognosene ha trafikk som tilsier utbygging til 4 felt. Dette 


bør vurderes i videre planarbeide. Det samme gjelder strekning av E16 mellom Styggedalen og 


Eggemoen.  


 


Ny veg fra krysset med E16 i Styggedalen til Hokksund vil gi lokale virkninger og er strekningsvis 


nødvendig fram mot 2030 med tanke på kapasitet. I denne vurderingen er det kun forutsatt 


utbedring av eksisterende veg, noe som ikke gir forkortelse av reisetid eller bedret kjørekomfort. 


I forhold til stedene som er tenkt fortettet i denne vurderingen vil denne strekningen 


sannsynligvis ha mindre betydning uansett alternativ. Mot Drammen vil fortsatt Ringeriksveien 


via Sylling og Lier gi kortest reisetid for søndre deler av Ringerike og Vik. 
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Ringerikspakken med konseptvalgstudie for framtidig vegsystem i Hønefoss vil først starte opp 


seint i 2012. Som utgangspunkt er derfor vedtatt alternativ 0+ fra kommundelplanen for 


hovedvegsystem i Hønefoss lagt til grunn, ev. supplert med ekstra bru over elva.  Alternativet er 


ikke grundig utredet, men slik det er beskrevet i kommunedelplanen vil de tiltakene en til nå har 


sett mulighet til i korridoren ikke gi tilstrekkelig kapasitetsøkning. 


 


Det er foreløpig ikke utført trafikkberegninger for hvor mye ny rv. 35 Nymoen-Eggemoen vil 


avlaste trafikken i sentrum. Konseptvalgutredning for rv. 35 antyder en trafikkreduksjon 


gjennom sentrum på 4 000 kjt./døgn.  Det er derfor svært usikkert om alternativet 0+ 


selvstendig har kapasitet for fremtidig trafikkavvikling, selv med forsterket kollektivtilbud. Dette 


vil legge begrensninger på hvilke nye virksomheter og boligfortetninger det er mulig å få til i 


sentrum uten å se på alternative trafikkavviklingsmetoder. Ringerikspakken har først og fremst 


betydning for trafikk til/fra sentrale deler av Hønefoss. Vi vil anbefale at relevant fortetning i 


Hønefoss tas med i trafikkprognosen ved utvikling av Ringerikspakken.    


 


Ny Ringeriksbane vil bringe Hønefoss betydelig nærmere Osloregionen med tanke på reisetid. 


Med dobbeltspor og hyppige avganger vil det ligge til rette for en betydelig vekst for Hønefoss, 


med forelått stasjon på Sundvollen eller Vik vil banen også ha god effekt for Vik.   


Reisetiden fra Jevnaker til Hønefoss stasjon er i dag 14 min. Dette betyr at også Jevnaker vil ha 


betydelig gevinst av ny bane. Som transportmiddel til Oslo hovedflyplass vil reisetiden bli 


overkant av 1 time, noe som tilsvarer reise med bil på rv. 35.   
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2. FORUTSETNINGER OG METODE 


 


Rambøll fikk høsten 2011 i oppgave å se på ny samferdselsprosjekt i Ringeriksregionen med 


tanke på utvikling og fortetting av områdene Nesbakken, Hønefoss og Vik. Betydningen av 


samferdselsprosjektene ny E16, ny rv35, Ringerikspakken og Ringeriksbanen er vurdert med 


tanke på disse områdene.  


 


Selv om framtidig hovedvegsystem i regionen har høy prioritet er de store prosjektene på et 


stadium der alternative transportkorridorer er under utredning eller under planoppstart. Som 


konsekvens av dette har grunnlagsmaterialet variabel status. Vurderingen av rv. 35 er derfor 


foretatt ut fra et modifisert alternativ fra konseptvalgutredningen. E16 Skaret – Hønefoss er 


vurdert ut fra korridorer i planprogram. Ringeriksbanen er nå foreslått med dobbelt spor, men er 


vurdert ut fra konseptvalgutredningen sammen med tidligere konsekvensutredinger.  


Ringerikspakken er foreløpig ikke startet opp, men i denne vurderingen er alternativ 0+ fra 


kommuneplan for hovedvegsystem i Hønefoss lagt til grunn.    


 


Vurderinger av framtidig vegnett ser derfor på alternative korridorer og standard. Særlig E16 har 


alternativ som gir svært ulike tilbud for næringslivet og bosetting. Vi har forsøkt å fokusere på 


vesentlige forskjeller der jevnbyrdige alternativ vurderes samlet. Relevante opplysninger som 


trafikkvolum, spart reisetid er hentet direkte fra utredningene eller vurdert ut fra enkle 


overslagsberegninger. Tidshorisonten er 2012-2030. 


 


Dagens og framtidig vegnett er vurdert for ulike transporttyper (reisetid, kapasitet, 


transportkvalitet) i forhold til bolig og næringslivets behov. Utvelgelse og avgrensing av forhold 


som skal vurderes er utført i samråd med oppdragsgiver. Utarbeidelse av transportprognoser og 


lignende er ikke en del av dette oppdraget. Alle vurderinger er utført på grunnlag av tilgjengelig 


materiale. Vi har anslått transportvolum med sannsynlig retningsfordeling i fortettingsområdene 


for å se dette i sammenheng med kapasiteten i transportsystemet.    


 


Fortetningsområder og trafikkgenerering 


Fortetningsområdene Nesbakken og Vik har relativt lavt utbyggingsvolum. Arbeidsreisende fra 


foreslåtte fortetningsområder fordeles ut tilgjengelige arbeidsplasser innen pendleravstand.   


Fortettingsanalysen har vurdert områdene i bolig og næring.  For boligområdene er det regnet 


med 4 personbilturer pr. bolig. Næring har variabel sammensetting med turproduksjon fra 2 – 


100 personbilturer pr. 100m2. I denne vurderingen er turproduksjonen satt i 10 personbilturer pr. 


100m2. Av den nye trafikken som blir skapt er det forutsatt at 60% vil benytte overordnet 


vegnett.  


 


Reisetid arbeidsreiser 


Hva som er akseptabel reisetid til og fra arbeidet avhenger av flere faktorer. Inntil 30 minutters 


reisetid en vei oppfattes som meget bra for de aller fleste. 30 – 45 minutters arbeidsreise er 


akseptabel. Reisetid fra 45 minutter til noe mer enn 1 time oppleves som lang for de fleste. En 


må ha en grunn for å akseptere så lang reisetid. Reisetid utover dette kan aksepteres hvis en kan 


arbeide under reisen (på tog), ellers er det i meste laget for de aller fleste.   
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3. DAGENS SAMFERDSELSTILBUD 


Dagens samferdselstilbud har variabel kvalitet. Generell utvikling i Ringeriksregionen og resten 


av Østlandet medfører at trafikken på dagens vegnett gradvis øker. Enkelt deler av vegnettet har 


allerede nådd kapasitetsgrensen, som i sentrale deler av Hønefoss og på deler av E 16 og rv. 35.  


Enkelte strekninger har også svært dårlig standard eller har uhensiktsmessig beliggenhet ut fra 


dagens trafikkmønster og krav. Som konsekvens av dette vil transporttilbud for 


Ringeriksregionen gradvis forverres hvis ikke nytt vegnett bygges. Dette vil medføre redusert 


mulighet for utvikling av bolig og næring, noe som vil resultere i tapte samfunnsinntekter på sikt. 


Jernbanen er i dag for tidkrevende til å være noe relevant transporttilbud fra Ringerike mot Oslo.  


Ny Ringeriksbane er nødvendig hvis en ønsker å innlemme Ringerike i bolig og arbeidsmarkede i 


Osloregionen.   


 


3.1 Hovedvegsystemet 


Hovedvegsystemet i regionen er 


E16 mot Oslo og Valdres og rv. 35 


mot Gardermoen og Hokksund. I 


tillegg er fv. 241 mellom Norderhov 


og Jevnaker og fv. 285 mellom 


Skaret og Lier viktige overordnete 


veger.   


 


Kollektivtrafikk 


Det er bussavganger mot alle 


hoveddestinasjoner som Oslo, 


Gardermoen og Drammen.  


Mellom Hønefoss og Oslo er det 


avganger minst hver time, med hyppigere frekvens i rushet. 


E 18 mellom Sandvika og Oslo har kollektivfelt.  


Enkelte av avgangene er også gjennomgående mellom Jevnaker og Oslo via Hønefoss. 
Reisetiden er ca. 1 ¼ time fra Hønefoss. Fra Jevnaker 30 minutter lenger og fra Vik 15 minutter 


kortere tid.   


Det går også buss mellom Sundvollen(Vik) - Hønefoss- Jevnaker - Gardermoen.  Reisetiden fra 


Hønfoss er 1 ¼ time. Fra Vik 15 minutter lenger og fra Jevnaker 20 minutter kortere tid. 


Bussavgang hver 2-3 time. Ringeriksregionen har også et relativt bra utbygget system for 


lokalruter. Reisetiden mellom Drammen – Modum- Hønefoss med buss er i underkant av 2 timer.    


Med unntak av E18 inn mot Oslo har ingen av disse rutene kollektivfelt, slik at kollektivtrafikk vil 


få samme forsinkelser ved sprengt kapasitet som øvrig trafikk.  


 


Personbiltrafikk 


Dagens hovedvegnett har ujevn standard og enkelte strekninger er periodisk overbelastet med 


trafikk. Dette gjelder spesielt E 16 som strekningsvis er overbelastet i rushet. Kjørekomforten 


på E16 reduseres av strekninger med dårlig kurvatur og mange kryss og avkjørsler.   


Rv 35 er nærmest en bygdeveg med få spesielle tettstedstiltak utover hastighetsreduksjoner. 


Vegstandarden tilfredsstiller ikke vegnormalene. Mellom Hokksund - Vikersund og Hønefoss – 


Jevnaker nærmer trafikkbelastningen seg kapasitetsgrensen.   


 


Figur 3.1 Oversiktskart 
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Fv 241 Norderhov – Klekken - Jevnaker er strategisk beliggende veg med svært dårlig standard 


og kjørekomfort. Det samme forholdet gjelder raskeste veg til Drammen for søndre deler av 


Ringerike, som er fv 285 gjennom Lier. 


 


Godstransport og tungtrafikk 


I tillegg til varetransport og gjennomgående tungtrafikk på hovedvegnettet har Ringeriksregionen 


frakt av råmaterialer og ferdigprodukter fra treindustri og stein-/betongindustri.   


 


 


Sted  Reisemål Reisetid 


   


Jevnaker sentrum Hønefoss 12 minutter 


(Nesbakken) Brandbu 30 minutter 


 Sandvika 55 minutter 


 Gardermoen (flyplass) 50 minutter 


 Oslo 1 time 10 minutter (mer i rush) via fv. 


241 med dårlig standard. 


 Nittedal 57 minutter 


 Drammen  1 time 12 minutter (fv. 241og fv. 285) 


   


Hønefoss sentrum Jevnaker 12 minutter  


 Sandvika 42 minutter  


 Oslo 57 minutter (mer i rush) 


 Hokksund 57 minutter  


 Drammen  1 time (fv. 285) og 1time og 15 


minutter  (rv. 35). 


 Gardermoen (flyplass) 1 time og 4 minutter 


   


Vik Hønefoss 12 minutter  


 Jevnaker 25 minutter (fv. 241) 


 Sandvika 31 minutter 


 Oslo 46 minutter (mer i rush) 


 Drammen 48 minutter (fv.285) 


 Gardermoen (flyplass) 1 time og 15 minutter 


 


Figur 3.2 Typiske reisetider for biltrafikk til utvalgte punkter på dagens vegnett (kilde: Vis veg).  


 


 


3.2 Jernbane 


Selve om Ringeriksregionen ligger relativt nærme Osloområdet er dagens jernbaner om Roa og 


Drammen egentlig omveier. Stasjonsområdet i Hønefoss er trangt med dårlig kurvatur og gir lite 


rom for utvidelse.  Elva og terrenget begrenser området slik at innfalsporten mot bysentrum blir 


smal.  


 


Jernbanen er i dag ikke særlig aktuell for reisende med tog fra Ringeriksregionen til destinasjoner 


i Akershus og Oslo.  Den avvikler under 1 % av totale reiser på strekningen.    


 


Reisetiden til Oslo via Drammen er min. 1 time og 25 minutter (4 avganger daglig hver vei).   


På Randsfjordbanen via Roa er det ingen direkte togavganger i dag. 
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4. DE NY NYE SAMFERDSELSPROSJEKTENE 


4.1 E16 Sandvika – Hønefoss  


4.1.1 E 16 Sandvika - Skaret 


Strekningen Sandvika – Skaret vil ha oppstart i perioden NTP 2010-2019, der parsellen Bjørum – 


Skaret er aktuell i siste del av perioden.  


4.1.2 E 16 Skaret - Hønefoss 


KU for E16 Skaret – Hønefoss er under arbeid og forventes lagt ut til høring høsten 2012.   


Utgangspunktet for denne vurderingen er alternativ fra planprogrammet.   


 


Følgende alternativ er vedtatt utredet: 


 


Grønn korridor via Kroksund  


Omfatter flere alternativ på strekningen Skaret – Rørvik – Bymoen – Hønefoss (Styggedalen) 


 Forbi Vik har alternativ 1 med ½ kryss på Rørvik og fult kryss på Smiujordet. 


Øvrige alternativ har  ½ kryss på Rørvik og fult kryss på Bymoen. 


Alle alternativ har kryss på Helgelandsmoen og Styggedalen.  


 


Blå korridor via Kroksund 


Er felles med grønn korridor til og med Bymoen.  Fortsetter så med ½ kryss på Norderhov og fullt 


kryss på Hvervenmoen.  


 


Rød korridor via Kroksund  


Går felles med grønn og blå korridor fram til Rørvik. Fortsetter så via Vik/Smiujordet til Stein i 


mange varianter.  Alternativ 2 ligger lengst vest og har kryss på Smiujordet. Alternativ 3 og 7 


har lang tunnel og ½ kryss ved Stein, øvrig alternativ har har kryss på Vik.  Videre mot Hønefoss 


har alternativene ½ kryss i området Norderhov – Steinsletta nord og fullt kryss på Hvervenmoen.  


 


Gul korridor via Åsa  


Omfatter strekning Skaret – Rørvik – Hønefoss (Hvervenmoen) via Åsa. 


Et alternativ går felles med grønn og blå korridor fram til Rørvik. Øvrige alternativ tar av ved 


rasteplassen på E16 (½ kryss) og fortsetter i åsen tunnel/daglinje via Åsa fram til Hønefoss med 


helkryss mot Klekken øst for Norderhov og på Hvervenmoen.  
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Rosa korridor via Kroksund 


Omfatter alternativ langs dagens veg med redusert standard og smal 4 felts veg i to varianter 


over Kroksund til Vik. 


 


Hele vegsystemet vil ventelig da stå ferdig seint i perioden 2010 – 2030.  


 


 


 


Figur 4.1 Ny E16 korridorer som skal utredes (fra planprogram) 
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4.2 Rv 35 Hokksund - Jevnaker  


 


Konseptvalgutredningen for denne strekningen har høringsperiode høsten 2011. Utredningen som 


tar for seg konseptene: 


 Konsept 0 – Dagens situasjon 


 Konsept 1 – Utbedring av eksisterende veg 


 Konsept 2 – Miljøvennlig transport 


 Konsept 3 – Utbygging til 4 felts veg 


 Konsept 4 – Utbygging til vegnormalstandard 


 Sammensatt konsept 1 – Vegnormalstandard og kollektiv (miljø) 


 Sammensatt konsept 2 – Redusert vegnormal (utbedring) og kollektivtiltak 


 


Konsept 1, men med ny veg  Nymoen  - 


Eggemoen  - Jevnaker - Olimb er lagt til 


grunn for denne vurderingen. I tillegg 


bør E16 utvides til 4 felt mellom 


Styggedalen og Nymoen ut fra 


trafikkprognosene.  Strekningen 


Eggemoen – Jevnaker har høy trafikk 


(prognose 2040 ca. 16 000 kjt./døgn). 


Forslått vegstandard S 5 med 2 kjørefelt 


for 8 000-12 000 kjt./døgn ser ut til å 


være i underkant av behovet. Alternativ 


3 uten tunnel er valgt for strekning 


Jevnaker – Olimb. Denne er forutsatt 


sammenhengene mot Eggemoen.  


Strekningen vil ventelig stå ferdig seint i 


perioden 2010 – 2030.  


 


 


  


 


Figur 4.2 Rv. 35 Utbedring Hokksund-Styggedalen og  


ny veg Nymoen-Eggemoen-Jevnaker-Olimb  (fra KVU) 







 


SAMFERDSELSANALYSE 13 (28) 


 


 


 


 


 


Rambøll 


4.3 Ringerikspakken 


Ringerikspakken med konseptvalgstudie for framtidig vegsystem i Hønefoss vil først starte opp 


seint i 2012. Som utgangspunkt er derfor vedtatt alternativ 0+ fra kommundelplanen for 


hovedvegsystem i Hønefoss lagt til grunn, ev. supplert med ekstra bru over elva.  


 


 


Figur 4.3 Hønefoss sentrum – tidligere vurderte veglinjer (fra forslag til kommunedelplan) 
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4.4 Ringeriksbanen  


Konseptvalgutredningen konkluderer med at konsept E med ny jernbanen via Kroksund eller Åsa 


legges til grunn for videre planlegging. Siden har behovet for dobbeltspor blitt signalisert.  


 


For denne utredningen er konsept E med holdeplasser på Bjørum, Skaret og Sundvollen/Vik, men 


med dobbeltspor lagt til grunn for vurderingen.  Alternativet via Åsa vil kunne benytte Hønefoss 


stasjon med dagens beliggenhet, mens alternativet via Kroksund er også vurdert med stasjon på 


Tolpinrud vest for Hønefoss sentrum.  Med forbehold om at stasjonsbeliggenhet og utforming er 


imidlertid ikke særlig god utredet i nåværende tilgjengelig utredninger.  Ny utredning av 


høyhastighetsbane gir andre traser enn tidligere gjennom Hønefoss. Dette medfører et alternativ 


med stasjon på Tolpinrud og et med stasjon beliggende omtrent som i dag. 


 


Ny Ringeriksbane forutsettes å stå ferdig før år 2030.  


 


 


Figur 4.4 Ny ringeriksbane illustrert med Åsa alternativet (fra KVU) 


 


  


Figur 4.5 Alternativ stasjonsplassering (fra utredningen av høyhastighetsbane) 
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5. VURDERING AV FRAMTIDIGE SAMFERDSELSTILBUD 


 


5.1 Generelt 


Vurdering av de framtidige samferdselstilbudene er gjort for hvert enkelt fortettingsområde med 


hensyn til reisetid og kapasitet på vegnettet. Anslått fortetting fra ”Fortettingsanalyse for 


Hønefoss, Nesbakken og Vik” utarbeidet av Rambøll desember 2011 er lagt til grunn for 


vurdering av kapasitet på vegnettet. Ny Ringeriksbane er forutsatt å ha tilstrekkelig kapasitet.    


 


5.2 Fortetningsområdet Vik i Hole kommune 


5.2.1 Sammendrag 


Området som tenkes fortettet er begrenset (maks. 1x1,2km), ligger tett opptil dagens planskilt 


kryss med E16 og har således en effektiv tilknytning til dagens vegnett.  Vik ligger innenfor 


nærområdet til Bærum (35km) og Hønefoss (11 km) med tanke på boligetablering.   


Landlige omgivelser og med god tilknytning til det framtidige samferdselsnettet gjør at området 


ligger best til rette for bruk av personbil og tog som hovedtransportmiddel.  


 


Hvis det ikke bygges ny E16 vil dagens vegnett gradvis bli overbelastet fram mot 2030. Dette gir 


betydelig dårligere transportforhold enn i dag. Som en følge av dette vil næring og 


boligetablering som er avhengig av et minst like godt transporttilbud som i dag vil få dårligere 


vilkår.  


 


Aktuell fortetting og nyskapt trafikk 


En fortetting av Vik er tenkt ut fra at E16 


ikke lenger går gjennom stedet. Dette er 


aktuelt for en del av alternativene for ny E 


16. Det er da mulig å etablere 1 000 boliger 


og 23 000m2 næring innenfor området.  


Dette tilsvarer anslagsvis 4 000 kjt./døgn i 


nyskapt trafikk på E16.  Hvis ny E16 blir 


liggende gjennom Vik vil fortetningsarealet 


bli redusert og nyskapt trafikk på E16 vil da 


bli anslagsvis 1 500 kjt./døgn.  Selv om det 


ikke er tilgjengelige trafikkprognoser for ny 


E16 ennå forutsettes ny E16 med 4 felt å 


kunne avvikle denne trafikken.  


 


 


Nytt vegnett 


Når ny E16 blir etablert vil dette gir betydelig gevinst for Vik med køfrie arbeidsreiser retning 


Sandvika og Hønefoss. Med tanke på boligetablering vil alternativ med kryss på Smiujordet være 


best. Med tanke på vegrettet næring vil alternativ med kryss i Vik være mest fordelaktig.  


For kryss i Hønefossområdet vil alternativ med kryss på Hvervenmoen være mest fordelaktig for 


de fleste reisemål.  Korridor om Åsa vil kun vær nyttig for trafikk fra Vik retning Oslo, men for 


 


Skisse nr. 5.2.1 Foreslått fortettingsområde Vik 
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trafikk mot Hønefoss vil det ikke være noe alternativ.  Ny E16 vil gi betydelig bedre kjørekomfort 


slik at det vil føles langt med behagelig å kjøre til/fra Vik enn i dag.  


 


Ringeriksbanen 


Ny Ringeriksbane via Kroksund vil medføre at Vik vil være et meget attraktivt boligområde for 


folk som arbeider i Oslo. Alle i fortetningsområdet har gangavstand til holdeplassen. Ved hyppige 


avganger vil også fritidstilbud og handel i Oslo/Sandvika være aktuelt.  Vik ligger såpass nærme 


Hønefoss at Hønefoss vil være et brukbart supplement til Vik med tanke på fritid og handel.   


Alternativ med jernbanen via Åsa vil medføre at stasjonen ikke kommer innen gangavstand fra 


Vik og vil bli mindre attraktiv for dette området.   


 


5.2.2 Referansesituasjonen og nye samferdselsprosjekt 


For sammenliknings skyld er referansesituasjonen for dagens vegnett satt til år 2012. Fram til 


det nye samferdselstilbudet er etablert vil trafikktettetheten i morgen- og ettermiddagsrush på 


E16 øke. Dette vil medføre køer og forsinkelser.  Hvis nytt samferdselstilbud ikke etableres eller 


utsettes vesentlig i tid vil dette være svært negativt for utviklingen for Vik og Hole kommune 


med tanke på tilknytning mot Hønefoss og Osloområdet. 


 


Reisemiddel Reisemål Reisetid 2012  


 


Reisetid 2030 uten 


nytt 


samferdselssystem 


Reisetid framtidig 


samferdselssystem 


( beste løsning) 


Biltrafikk inkl. 


buss 


Hønefoss 12 minutter  Køproblemer med 


uforutsigbar reisetid 


Omtrent som i dag, 


men bedre 


kjørekomfort. 


 Jevnaker  25 minutter (fv. 


241) 


Omtrent som i dag. Omtrent som i dag, 


med bedre 


kjørekomfort. 


 Sandvika  31 minutter Køproblemer med 


uforutsigbar reisetid 


Antatt 23 minutter 


med ny 4 felts veg.  


 Oslo  46 minutter utenom 


rush. 


ca. 1 time for buss 


(mye lenger tid i 


rushet for øvrig 


trafikk) 


Køproblemer med 


uforutsigbar reisetid. 


Antatt 38 minutter. 


Bra fram til 


Sandvika, men med 


køproblemer videre 


mot Oslo. Bedre for 


buss grunnet 


kollektivfelt. 


 Drammen 48 minutter 


(fv.285) 


Omtrent som i dag Omtrent som i dag. 


 Gardermoen 


(flyplass) 


1 time 15 minutter Omtrent som i dag Omtrent som i dag.  


Jernbane Sandvika Ingen tilbud Ingen tilbud 14 minutter  


 Oslo Ingen tilbud Ingen tilbud 28 minutter 


 Hønefoss Ingen tilbud Ingen tilbud 8 minutter 


 


Figur 5.2.2 Typiske reisetider på veg og jernbane mellom Vik og utvalgte punkter på dagens samferdselsnett 


(kilde: Vis veg) og nytt/utbedret samferdselsnett. 
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5.2.3 E 16 Sandvika - Skaret – Hønefoss 


KU for E16 Skaret – Hønefoss er under arbeid og forventes lagt ut til høring høsten 2012.   


Utgangspunktet for denne vurderingen er alternativ fra planprogrammet.   Strekningene mellom 


Skaret og Sandvika regnes som ferdig utbygget med 4 felt i løpet av 10 -15 år.  


Alternativ som er vedtatt utredet er vurdert.  Enkelte alternativ har hastigheten 80km/t gjennom 


Vik i stedet for 100 km/t. Dette anses ikke å ha noen betydning for vurderingen.   


 


Alternativ Reiser mot 


Oslo 


Reiser mot 


Hønefoss 


Reiser mot 


Jevnaker via. 


fv. 241 


Betydning for 


tettstedet Vik 


Grønn korridor via 


Kroksund, alt 1 


½ kryss på Rørvik 


og 


fullt kryss på 


Smiujordet gir 


god forbindelse. 


 


 


 


 


(+) 


Fullt kryss på 


Smiujordet gir 


god forbindelse, 


men kryss på 


Hamremoen og 


Styggedalen. Gir 


sannsynligvis 


lenger reisetid  


 


(+/-) 


Kryss på 


Norderhov gir 


antatt noe 


lenger reisetid 


via fv. 41. 


 


 


 


 


(-)  


Lite vegtrafikkstøy og 


nærføringsulemper. 


Alternative gir gode 


muligheter for 


fortetting.  


Dårlig markedsføring 


av Vik for næring. Kan 


ikke sees fra veien. 


 


(++) 


Grønn korridor, 


øvrige alternativ 


½ kryss på Rørvik 


gir forbindelse 


som i dag.  


 


 


 


 


 


(0) 


Fullt kryss på 


Bymoen med 


øvrige kryss som 


alternativ 1 vil 


antatt gi noe 


lenger reisetid.  


 


 


( -) 


Kryss på 


Bymoen og 


Norderhov gir 


antatt noe 


lenger reisetid 


via fv. 41. 


 


 


(-) 


Lite vegtrafikkstøy og 


nærføringsulemper. 


Alternative gir gode 


muligheter for 


fortetting.  


Dårlig markedsføring 


av Vik for næring. Kan 


ikke sees fra veien. 


(+++) 


Blå korridor fra 


Bymoen - 


Hvervenmoen 


½ kryss på Rørvik 


og 


fullt kryss på 


Smiujordet 


nærme Vik gir 


god forbindelse.  


(+) 


Fullt kryss på 


Hvervenmoen gir 


god forbindelse  


 


 


 


(++)  


½ kryss på 


Norderhov gir 


god forbindelse. 


 


 


 


(++) 


Som grønn korridor. 


 


 


 


 


 


(+++) 


Rød korridor via 


Kroksund, alternativ 


2 


½ kryss på Rørvik 


og 


fullt kryss på 


Smiujordet gir 


god forbindelse. 


 


 


(+) 


Fullt kryss på 


Smiujordet og 


kryss på 


Hvervenmoen gir 


sannsynligvis 


kortere reisetid  


 


(++) 


½ kryss på 


Norderhov gir 


god forbindelse. 


 


 


 


 


(++) 


Som grønn korridor. 


 


 


 


 


 


 


(+++) 


Rød korridor. 


alternativ 3 og 7 


½ kryss på Rørvik  


gir forbindelse 


som i dag.  


 


 


 


 


Fullt kryss på 


Stein gir god 


forbindelse 


sammen med 


kryss på 


Hvervenmoen. Gir 


sannsynligvis 


Fullt kryss på 


Stein og ½ 


kryss på 


Norderhov gir 


god forbindelse, 


men ikke særlig 


bedre enn i dag. 


Som grønn korridor. 
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(0) 


kortere reisetid 


(++) 


 


(0/+) 


 


(+++) 


Rød og rosa korridor, 


øvrige alternativ 


½ kryss på Rørvik 


og 


fullt kryss på Vik 


gir god 


forbindelse. 


 


 


 


 


(++) 


Fullt kryss på Vik 


gir god 


forbindelse, med 


kryss på 


Hvervenmoen. Gir 


sannsynligvis 


kortere reisetid  


 


 


(++) 


 


½ kryss på 


Norderhov gir 


god forbindelse. 


 


 


 


 


 


(++) 


Dårligere på 


vegtrafikkstøy og 


nærføringsulemper. 


Vegsystemet vil ta stor 


plass, så det blir trangt 


i fortettingsområdet.  


God markedsføring av 


Vik for næring. Kan 


sees fra veien. 


(--) 


Gul korridor via Åsa ½ kryss på Rørvik 


eller rasteplassen, 


gir ikke særlige 


fordeler. 


 


 


(0) 


Kryss på Klekken 


øst for Norderhov 


og på 


Hvervenmoen gir 


ingen fordeler for 


Vik. 


(0/-) 


Kryss på 


Klekken øst for 


Norderhov gir 


ingen fordeler 


for Vik. 


 


(0/-) 


Som grønn korridor. 


 


 


 


 


 


(+++)  


 


Figur 5.2.3 Vurdering av varianter av ny E16 for fortetningsområdet Vik.  Langt bedre enn i dagens situasjon 


(+++), som i referansesituasjonen (0) og lang dårligere enn i dag (---). 


 


5.2.4 Rv 35 Hokksund – Jevnaker og Ringerikspakka 


Forbedring av denne vegruten gir svært liten gevinst for Vik uansett alternativ.  


5.2.5 Ringeriksbanen 


Ringeriksbanen via Kroksund er planlagt med holdeplass ved Sandvika, Økri, Vik, 


Hvervenmoen/Tolpinrud og Hønefoss.  Reisetid Oslo – Vik blir ca. 28 minutter 


For Ringeriksbanen via Åsa er det aktuelt med holdeplass på Sandvika, Bjørum/Økri, Sundvollen, 


Åsa og Hønengata og Hønefoss. Reisetid til Sundvollen blir omtrent som for Vik, men avstand fra 


Vik til holdeplassen (ca. 3km) vil gjøre tilbudet mindre attraktivt.   
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5.3 Fortetningsområdet Hønefoss i Ringerike kommune 


5.3.1 Sammendrag 


Fortetningsområdet i Hønefoss er såpass stort (5x3km) at området er avhengig av 


kollektivtrafikk, sykkel eller bil for intern transport.  Avklaring av stasjonsvalg for Ringeriksbanen 


vil være viktig med tanke på hvor det er mest attraktivt å plassere framtidig boligutbygging.  


 


Aktuell fortettings- og utbyggingsområder  


Hønefoss nord har anslått potensial for fortetting til 1 200 boliger og 60 000m2 næring. 


Hønefoss sentrum har en anslått potensial for fortetting til 1 850 boliger og 70 000m2 næring. 


Hønefoss sør har en anslått potensial for fortetting til 1 795 boliger og 139 000m2 næring. 


Hønefoss vest har en anslått potensial for fortetting til 1 485 boliger og 52 000m2 næring. 


Hvervenmoen har en anslått potensial for fortetting til 174 000m2 næring. 


Krakstadmarka har en anslått potensial for fortetting til 4 670 boliger. 


 


Hvis alt dette skulle 


bygges ut vil dette gi 


betydelige utfordringer 


med hensyn på 


gatenettet selv om 


kollektivtrafikk og kort 


gangavstand utnyttes 


maksimalt.  


 


 


Nytt vegnett 


 


Bymessige omgivelser 


gjør at området ligger 


godt til rette for 


kollektivtrafikk, sykkel 


og gangtrafikk.  Selv om 


dette tas med i 


betraktningen har 


hovedgatenettet liten 


kapasitet. Vi vil anse det 


som lite sannsynlig at all 


foreslått fortetting 


bygges ut. Det vil i så 


fall kreve betydelig 


investering i ny 


infrastruktur.  Vi vil 


anbefale at relevant 


fortetning i Hønefoss tas 


med i trafikkprognosen 


ved utvikling av 


Ringerikspakken. 


Området på 


Hvervenmoen vil kunne 


bygges ut når ny E16 er etablert.  Ny E16 med fullt kryss på Hvervenmoen anses bedre enn 


 


Skisse 5.3.1 Fortettingsområdet 
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grønn korridor med fullt kryss i Styggedalen.  Gul korridor via Åsa har lenger reisetid og dårligere 


tilknytning til områdene mot Vik enn øvrige alternativ.  


 
 


5.3.2 Referansesituasjonen og nye samferdselsprosjekt 


For sammenliknings skyld er referansesituasjonen er dagens vegnett satt til år 2012.  


Hovedgata gjennom Hønefoss har kapasitetsproblemer allerede i dag.  Fram til det nye 


samferdselstilbudet er etablert vil problemene med kø øke.   


 


Hvis nytt samferdselstilbud ikke etableres eller utsettes vesentlig i tid vil dette være svært 


negativt for utviklingen for Hønefoss og Ringerike kommune.  


 


 


Reisemiddel Reisemål Reisetid 2012  


uten kø 


Reisetid 2030 uten 


nytt samferdsels-


system 


Reisetid framtidig 


samferdselssystem 


( beste løsning) 


Biltrafikk inkl. 


buss 


Hønefoss sentrum Køproblemer i rush 


bl.a. Kongens gate og 


Hønengata 


Køproblemer i rush 


bl.a. Kongens gate 


og Hønengata 


Antatt noe bedre, 


men risiko for 


køproblemer 


avhengig av løsning. 


 Vik 12 minutter  Køproblemer med 


uforutsigbar reisetid 


Omtrent som i dag. 


 Jevnaker  12  minutter  Omtrent som i dag. Omtrent som i dag. 


 Sandvika  42 minutter Køproblemer med 


uforutsigbar reisetid 


Antatt 35 minutter 


med ny 4 felts veg.  


 Oslo  57 minutter utenom 


rush. 


ca. 1 ¼  time for 


buss (mye lenger tid i 


rushet for øvrig 


trafikk) 


Køproblemer med 


uforutsigbar reisetid. 


50 minutter. Bra 


fram til Sandvika, 


men med 


køproblemer videre 


mot Oslo. Bedre for 


buss grunnet 


kollektivfelt. 


 Drammen 1 time (fv.285) 


1 time 15 minutter 


(rv. 35) 


Omtrent som i dag Omtrent som i dag. 


 Gardermoen 


(flyplass) 


1 time 04 minutter Omtrent som i dag 1 time  


Jernbane Sandvika Dårlig tilbud Omtrent som i dag 15-19 minutter  


 Oslo Dårlig tilbud (1 t og 


25 minutter) 


 Omtrent som i dag 27-31 minutter 


 


Figur 5.3.2 Typiske reisetider for trafikk mellom Hønefoss og utvalgte punkter på dagens samferdselsnett 


(kilde: Vis veg) og nytt/utbedret samferdselsnett. 
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5.3.3 Ringerikspakken 


Som utgangspunkt er derfor vedtatt alternativ 0+ fra kommundelplanen for hovedvegsystem i 


Hønefoss lagt til grunn, ev. supplert med ekstra bru over elva.   


 


Vedtatt alternativ 0+ 


Normalkrav fra Statens vegvesen forutsetter 4 kjørefelt for bygater med trafikk over 15 000 


kjt./døgn. Dette vil si at det mye av gatenettet er underdimensjonert allerede i dag (se tabell 


5.3.4). 


For hovedvegsystemet gjennom Hønefoss vil Osloveien fram til Kvernbergsund bru kunne utvides 


uten for store problemer, mens strekningen Kongens gate – Hønengata partivis vil by på større 


utfordringer med tanke på kapasitet på strekning og vegkryss. I tillegg kommer 


trafikkfordelingen ut på øvrig gatenett.    


 


 


Trafikk i sentrum 


I forbindelse med kommuneplan for nytt hovedvegsystem i Hønefoss ble det utført 


trafikkberegning i CUBE for årene 2007-2044.  I disse prognosene er utbyggingsplaner ned felt i 


kommuneplanen for Ringerike fram til 2020 lagt inn.  Fra 2020 til 2044 er det benyttet generell 


trafikkvekst fra Nasjonal transportplan for Buskerud.  Selv om noe av de fortettinger som nå er 


foreslått ligger inne i prognosen vil det foreslått utbygginger stort sett komme i tillegg.  


Hvis vi ser fram mot 2030 vil trafikken bli noe avlastet med ny rv. 35 mellom Nymoen og 


Jevnaker. Dette vil redusere trafikken gjennom Hønefoss  (se tabell 5.1) med anslagsvis 4 000 


kjt./døgn.  Mer nøyaktige beregninger vil komme i forbindelse med nærmere planlegging av dette 


prosjektet.    


 


Snitt Telling 2007 2007 2020 2044 


 


Tabell 5.3.4 Resultat fra trafikkprognoser for årsdøgntrafikk (Ådt) i sentrum. Fra rapport Norconsult, 


desember 2007  


 


Aktuell fortettings- og utbyggingsområder og kapasitet på sentrumsgatene 


 Hønefoss nord begrenset i syd av Gullagata har et anslått potensial for fortetting som vil 


gi nyskapt trafikk på opp mot 10 000 kjt./døgn ved normal trafikkgenerering.  


 Hønefoss sentrum har et anslått potensial for fortetting som vil gi nyskapt trafikk på opp 


mot 10 000 kjt./døgn. 


 Hønefoss sør har et anslått potensial for fortetting som vil gi nyskapt trafikk på opp mot  


10 000 kjt./døgn. 


 Hønefoss vest har et anslått potensial for fortetting som vil gi nyskapt trafikk på opp mot  


11 000 kjt./døgn. 


 


Selv om vi antar en større kollektivandel vil dette kreve at kapasiteten økes i hovedgatenettet.  
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Vi vil anse det som lite sannsynlig at alt dette bygges ut, noe som i så fall vil kreve betydelige 


investeringer i ny infrastruktur.  Vi vil anbefale at relevant fortetning i Hønefoss tas med i 


trafikkprognosen ved utvikling av Ringerikspakken.    


 


Øvrige 


 Kragstadmarka har et anslått potensial for fortetting som vil gi nyskapt trafikk på opp 


mot 18 000 kjt./døgn.  Utbygging av Krakstadmarka og særlig tilkoblingspunktet med 


Vesternbakken vil belaste hovedgatesystemet Hønengata – Kongens gate.  En utbygging 


med langt lavere utnyttelsesgrad er mest sannsynlig her. Hovedvegsystemet bør avklares 


før en foretar vesentlig utbygging i dette området.  Det bør også vurderes tiltak som 


gjennomgående samleveg Vesterngata - Hvervenmoen gjennom Krakstadmarka med 


tanke på kollektivtrafikk og trafikkfordeling.  Kragstadmarka ligger relativt langt fra 


sentrum å krever minimum en gangbru over elva for å få tilknytning til sentrum. 


 


 Hvervenmoen har et anslått potensial for fortetting som vil gi nyskapt trafikk på anslått 


4 500 kjt./døgn (avhengig av næringstype). Denne utbyggingen vil belaste sentrale gater 


i Hønefoss i mindre grad. 


 


5.3.4 E 16 Sandvika - Skaret – Hønefoss 


Ferdig utbygget vil reisetiden mot Sandvika og Oslo bli vesentlig redusert og 


kapasitetsproblemene fjernet.  På strekning Skaret – Hønefoss omfatter planprogrammet grønn, 


blå, rød, rosa og gul korridor.  


Grønn korridor som går via Kroksund vil ha tilknytning med dagens vegnett til Hønefoss med fullt 


planskilt kryss ved Helgelandsmoen og Styggedalen.  Øvrige korridorer har tilknytning med fullt 


planskilt kryss på Hvervenmoen.  Fullt kryss på Hvervenmoen er beste løsning for Hønefoss ut fra 


at vurdering av reisetid. Selv om det ikke er tilgjengelige trafikkprognoser forutsettes ny E16 


med 4 felt å ha reservekapasitet til ha kunne ta i mot en relativ stor økning av trafikken fra 


Hønefoss. Dette bør imidlertid testes i trafikkprognosene i prosessen med planleggingen av ny 


E16.  Ny E 16 via Åsa (gul korridor) medfører lenger reisetid og er mindre nyttig med tanke på 


tilknytning til omlandet enn øvrige alternativ.  


 


5.3.5 Rv 35 Hokksund – Jevnaker – Olimb 


Ferdig utbygget med veglenken Nymoen – Eggemoen – Jevnaker – Olimb vil rv. 35 framstå som 


attraktiv for reisende retning Jevnaker.  Dette vil medføre at flere som i dag kjører gjennom 


Hønefoss blir overført til dette vegsystemet.   I dag tar det 5 minutter kortere tid utenom rush fra 


Hvervenkastet til Jevnaker gjennom sentrum enn å kjøre E16 via Nymoen.  


Trafikkprognosene for ny rv. 35 er basert på Regional trafikkmodell der det allerede er lagt SSBs 


prognose for vekst. Ut fra denne vil ny veg mellom Nymoen og Jevnaker ha liten 


kapasitetsreserve i forhold til foreslått vegstandard.  


For det alternativet som er valgt vurdert som er ”Utbedring av dagens veg mot Hokksund” vil 


reisetiden ikke bli redusert, men heller forverret for alle trafikkantgrupper i høytrafikkperioder 


grunnet manglede kapasitet på delstrekninger.  Strekningen har imidlertid mindre betydning for 


fortetningsområdet Hønefoss. 


 


5.3.6 Ringeriksbanen 


Ny Ringeriksbane vil bringe Hønefoss betydelig nærmere Osloregionen med tanke på reisetid som 


blir ca. 30 minutter.  Med dobbeltspor og hyppige avganger vil det ligge til rette for en betydelig 
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vekst for Hønefoss.  Hvor stasjonen(e) for Ringeriksbanen vil ligge i Hønefoss er foreløpig uklart, 


men alternativ på/ved dagens stasjon eller nord for Tolpinrud peker seg ut.  Dagens 


stasjonsplassering er mer fordelaktig enn Tolpinrud med tanke på foreslått fortetting og målet 


om kort vei til stasjonen for flest mulig. 


 


5.4 Fortetningsområdet Nesbakken i Jevnaker kommune 


 


Sammendrag 


Jevnaker har de siste årene hatt er relativt svak befolkningsvekst.  Kommunen har i dag en 


underdekning på arbeidsplasser og en betydelig pendling i hovedsak mot nabokommunene 


Ringerike, Gran og Lunner og mot Oslo (totalt 1800 personer).  I tillegg pendler et betydelig 


antall inn til Jevnaker (800 personer) fra andre kommuner.  


Mange av disse vil ha glede av ny rv. 35. Ny veg til Eggemoen og videre til Nymoen vil gi fordeler 


for trafikk mot Ringerike.   I tillegg vil ny rv. 35 til Olimb gi noe kortere reisetid og bedre 


kjørekomfort retning Lunner og videre til Gardermoen.  Ny E 16 vil innkorte reisetiden mot 


Sandvika/Oslo og ny rv. 35 vil gi bedre kjørekomfort da fv. 241 via Klekken ikke lenger vil være 


tidsbesparende.    Ny Ringeriksbane kombinert med ny rv. 35 vil korte ned reisetiden mot 


Osloområdet til mer akseptabel pendleravstand.  


 


Nye samferdselstilbud vil gjøre Nesbakken mer 


attraktivt.  Med tanke på fortetting basert på 


pendling vil Nesbakken imidlertid konkurrere 


med flere tettsteder som ligger nærmere de 


store arbeidsmarkedene.       


 


Aktuell fortetting og nyskapt trafikk 


Nesbakken kan fortettes med opptil 1 000 


boliger og 23 000 m2 næring.  Dette vil 


medføre en nyskapt trafikk på rv. 35 på 


anslagsvis 4 000 kjt./døgn fordelt mot 


Hønefoss og Roa.    


 


Nytt vegnett 


Ny rv. 35 er foreslått med S5 vegstandard som 


er 2 felt med midtdeler. Ut fra trafikk-


prognosene i konseptvalgutredningen vil ny 


veg mellom Nymoen og Jevnaker har liten 


kapasitetsreserve i forhold til foreslått bygget 


vegstandard.  Ny veg retning Olimb vil mest 


sannsynlig ha brukbar kapasitet også med 


fortetting av Nesbakken.  


 


 
 


  


 


Skisse nr. 5.4.1 Foreslått fortettingsområde 


Nesbakken 
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5.4.1 Referansesituasjonen og nye samferdselsprosjekt 


For sammenliknings skyld er referansesituasjonen dagens vegnett satt til år 2012.  


 


 


Reisemiddel Reisemål Reisetid 2012  


uten kø 


Reisetid 2030 uten 


nytt 


samferdselssystem 


Reisetid framtidig 


samferdselssystem 


( beste løsning) 


Biltrafikk inkl. 


buss 


Hønefoss 12 minutter  Køproblemer med 


uforutsigbar reisetid 


Omtrent som i dag. 


 Vik  25 minutter  Omtrent som i dag. Omtrent som i dag. 


 Sandvika  55 minutter Køproblemer med 


uforutsigbar reisetid 


Antatt 47 minutter 


med ny 4 felts veg.  


 Oslo  1 time og 10 


minutter utenom 


rush via. fv 241 og E 


16 og 1 time og 


15minutter via. rv. 


35. 


Via rv. 4 Nittedal 1 


time og 21 minutter 


(kortere til Lillestrøm 


og Oslo øst).  


Køproblemer med 


uforutsigbar reisetid. 


1 time og 7 minutter 


og med bedre 


kjørekomfort fram til 


Sandvika med ny 4 


felt E 16 og ny rv. 


35, men med 


køproblemer videre 


mot Oslo. Bedre for 


buss grunnet 


kollektivfelt. 


 Nittedal 57 minutter Som i dag. 55 minutter, men 


med betydelig bedre 


kjørekomfort. 


 Drammen 1 time og  


12 minutter (fv.285) 


1 time og 28 


minutter (rv. 35) 


Omtrent som i dag Via. fv. 241 og fv. 


285 omtrent som i  


dag.   


Via ny veg Jevnaker 


– Nymoen betydelig 


bedre kjørekomfort 


 Gardermoen 


(flyplass) 


50 minutter Omtrent som i dag 47 minutter.  


Jernbane Sandvika Dårlig tilbud.  Dårlig tilbud. 15-19 minutter + 


15-25 minutter 


(bil/buss+ventetid) 


 Oslo Dårlig tilbud (1 t og 


25 minutter)+15 


minutter 


 Omtrent som i dag 27-31 minutter + 


15-25 minutter 


(bil/buss+ventetid) 


 


Figur 5.4.2 Typiske reisetider for trafikk mellom Nesbakken og utvalgte punkter på dagens samferdselsnett 


(kilde: Vis veg) og nytt/utbedret samferdselsnett. 
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5.4.2 Rv 35 Hokksund – Jevnaker – Olimb 


Ferdig utbygget med veglenken Nymoen – Eggemoen – Jevnaker – Olimb vil rv. 35 framstå som 


med attraktiv for reisende retning Jevnaker og på denne måten medføre at flere som i dag kjører 


gjennom Hønefoss blir overført til dette vegsystemet.  I tillegg vil reiseruten via ny rv. 35 ha 


samme kjøretid mot Sandvika som fv. 241 over Klekken, men med betydelig bedre kjørekomfort.  


 


For trafikk mellom Jevnaker og Hønefoss vil gamlevegen opp til Eggemoen være kortere enn å 


reise via ny forbindelse mellom Nymoen og Eggemoen.  


Trafikkprognosene for ny rv. 35 er basert på Regional trafikkmodell der det allerede er lagt SSBs 


prognose for vekst. Ut fra prognosen vil ny veg mellom Nymoen og Jevnaker har liten 


kapasitetsreserve i forhold til foreslått bygget vegstandard.  Ny veg retning Olimb vil mest 


sannsynlig ha brukbar kapasitet også med fortetting av Nesbakken.  


 


Ny veg mellom Jevnaker og Olimb vil betydelig bedre kjørekomfort og gi 2-3 minutter kortere 


reisetid mot Lunner, Nittedal og Gardermoen.  


 


5.4.3 Ringerikspakken 


Ringerikspakken vil ha positiv betydning for pendlere til Hønefoss sentrum.    For øvrige vil 


Ringerikspakken ha liten betydning slik den er definert i denne vurderingen.  


 


5.4.4 E 16 Sandvika - Skaret – Hønefoss 


Sammen med ny rv. 35 mellom Jevnaker og Nymoen vil ny E 16 framstå som et betydelig bedre 


alternativ for trafikk retning Oslo med tanke på tidsbruk og kjørekomfort.  For trafikk til/fra 


Jevnaker vil valg av korridor for ny E16 ha mindre betydning så lenge rv. 35 benyttes.   For 


trafikk via. fv. 241 over Klekken vil alternativ med god tilknytning i Norderhov komme best ut.   


 


5.4.5 Ringeriksbanen 


Reisetiden fra Jevnaker til Hønefoss stasjon er i dag 14 min, men i tillegg kommer tid til ev. 


parkering, gangtid og venting. Dette betyr allikevel at også Jevnaker vil ha gevinst av ny bane 


der Oslo kan nås på innen 45 minutter. Som transportmiddel til Oslo hovedflyplass vil reisetiden 


bli over 1 time. Bil eller buss på rv. 35 vil da sannsynligvis være raskere.   
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6. SAMFERDSEL OG REGIONAL UTVIKLING 


Utvikling av samferdselsløsninger, og særlig infrastrukturprosjekter, tillegges stor vekt i arbeid 


med regional utvikling av bosetning og næringsliv. Begrunnelsen er todelt:  


1) Man ønsker regionforstørring 


2) Man ønsker å redusere næringslivets transportkostnader 


 


6.1 Regionforstørring 


Teoriene om regionforstørring bygger på at man har en flerkjernet by- og tettstedstruktur, der 


bosetning og virksomheter er fordelt ulikt, blant annet avhengig av sentralitet (TØI 2010). 


Preferanser når det gjelder bosetning avhenger blant annet av hvilke arbeidstilbud som finnes 


innenfor en akseptabel reiseavstand, og preferanser for næringslokalisering avhenger blant annet 


av hvilket arbeidskrafttilbud som finnes tilgjengelig.  


 


Regionalt utviklingsarbeid på Østlandet bygger på en strategi der man ønsker å utvikle flere av 


kjernene i by- og tettstedstrukturen, slik at veksten kan omfordeles fra storbyområdet Oslo til 


andre steder. 


 


Den flerkjernede utviklingen forutsetter at hvert sted har en stor nok avstand til neste sted, så 


det ikke blir ”slukt” av dette, samtidig som det må være stort nok til å ha en egen utviklingskraft. 


Her ligger mye av utfordringen – hvis man bare utvikler transportinfrastruktur vil 


næringsetableringer komme i det eller de mest sentrale stedene, mens de mindre sentrale 


stedene bare vil utvikle seg til ”sovebyer”. En vellykket flerkjernestrategi vil derfor forutsette en 


overordnet ”arbeidsfordeling” der ikke bare bosetningen, men også næring, service, handel og 


kulturtilbud fordeles mellom stedene i strukturen. Samtidig må hvert sted utarbeide egne 


utviklingsstrategier – slik Ringeriksregionen er i ferd med nå. 


 


Miljøaspektet ved regionsforstørring er et diskusjonstema. Teorien bygger på at arbeidstakere 


skal kunne bosette seg fritt i forhold til lokalisering av arbeidssted innenfor et område som 


forstørres. Det kan lett hevdes at dette vil føre til økt transportomfang, og at utviklingen ikke er 


miljømessig bærekraftig. I regionsamarbeidene i blant annet Østlandsregionen og Vestregionen 


er man derfor klare på at jernbanen skal spille en viktig rolle i transportsystemene, slik at 


utviklingen kan gjøres bærekraftig. 


 


I forbindelse med den kjøpesenterstoppen som ble innført i 1999 utarbeidet fylkeskommunene 


fylkesdelplaner for handel, der senterstrukturen ble fastlagt. Basert på ulike kriterier ble byer og 


tettsteder tildelt en sentralitet i samsvar med tankegangen om en flerkjernet utvikling. I 


Buskerud ble tettstedene ordnet i fire nivåer, der Hønefoss sammen med Drammen og 


Kongsberg ble definert øverst som regionsenter. Vik ble plassert i tredje nivå som lokalsenter 


(Buskerud fylkeskommune 2003). Tilsvarende plan for Oppland plasserer Jevnaker i nivå 2 som 


kommunalt handelssenter, mens øverste nivå er de regionale handelssentrene Gjøvik, Otta, 


Fagernes, Raufoss og Gran. Planen viser også til fylkesplanen for 2000-2003, der aksen Brandbu 


– Roa – Jevnaker ble karakterisert som regionsenter for Hadelandsregionen. 


 


I samfunnsgeografien diskuteres imidlertid ofte ”funksjonelle regioner”, som inndeles på grunnlag 


av felles bo- og arbeidsmarked. I en slik inndeling (NIBR 2002) er Krødsherad regnet inn i 


Ringeriksregionen (med 11,4% av de yrkesaktive som pendler til de andre kommunene i 


regionen). Osloregionen består av 30 kommuner. Kommunene i Ringeriksregionen er ikke 


medregnet her, selv om de har rundt 10% innpendling til Oslo. Det samme gjelder mange av 


kommunene i Drammensregionen. Regionene er karakterisert ved sentralitet. Osloregionen har 
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sentralitet 3, Drammensregionen sentralitet 2, Ringeriksregionen sentralitet 1 og Hallingdal 


sentralitet 0. Systematiseringen viser at Ringeriksregionen (uten Krødsherad) er nært knyttet til 


Osloregionen. 


 


6.2 Næringslivets transportkostnader 


Næringslivets organisasjoner og politisk ledelse både nasjonalt og lokalt har reduksjon av 


transportkostnader som en viktig strategi for å oppnå næringsutvikling. Utbygging av 


infrastruktur ses på som et viktig virkemiddel.  


 


Det er klart at ulike bransjer og virksomheter er avhengige av transport i svært ulik grad og i 


svært ulike former. Man tenker gjerne på konkurranseforholdene overfor utenlandsk industri i 


denne sammenhengen. Her har man innført ”avstandskostnader” som et begrep for å synliggjøre 


de økte kostnadene norsk industri har i forhold til industri som ligger nærmere markedene. Det 


må understrekes at dette begrepet er viktig også i distriktspolitikken, der man er opptatt av å 


synliggjøre konkurranseforhold som varierer i ulike deler av landet. 


 


TØI har beregnet at vareleverende bedrifter, inkludert bygg og anlegg, har en transportkostnad 


som utgjør 7% av omsetningen (St.meld. nr 16 2008-2009). Så selv om denne andelen er 


høyere i Norge enn hos konkurrentene kan det stilles spørsmål ved om transportkostnaden utgjør 


en avgjørende hindring for næringslivet i Norge. Sjøtransport en viktig del av den 


grensekryssende transporten, mens over 40% også er innenriks vegtransport. Mye av den 


innenriks vegtransporten går over relativt korte avstander. 


 


Vegstandarden i Norge har vært pekt på som et like stort problem som selve transportdistansen. 


Lav standard gir dårlig forutsigbarhet for transportene, og noen transporter kan ikke 


gjennomføres i det hele tatt. Her er det snakk om økte kilometerkostnader på grunn av slitasje, 


dårlige kundeforhold på grunn av lav forutsigbarhet og at etableringer eller ordre uteblir fordi 


man ikke har transportinfrastruktur som er god nok. 


 


6.3 Andre sammenhenger 


Når man i lokal- og regionalpolitikken bruker mye krefter på å argumentere for å få 


infrastrukturinvesteringer i eget område begrunnes dette som nevnt med behovet for 


regionforstørring og å redusere næringslivets transportkostnader. Samtidig får det lokale og 


regionale næringslivet glede av de store anleggsinvesteringene som skal gjennomføres, ved at 


direkte eller indirekte leveranser til anlegget kjøpes i området. Denne økte omsetningen gir i seg 


selv grunnlag for flere arbeidsplasser. Med de store statlige investeringene 


samferdselsinfrastruktur representerer er dette en grunn i seg selv til å ønske seg disse. Nå skal 


riktignok store deler av investeringene nedbetales av brukerne, og mange av disse vil ha 


tilhørighet i området, men et stort veg- eller jernbaneprosjekt utgjør uansett en stor 


omsetningsmulighet i de områdene hvor de gjennomføres.
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1. Bakgrunn 
Det er startet opp et prosjekt Kunnskapsparken Ringerike der Høgskolen i Buskerud (HiBU), 
avd. Ringerike er hovedobjektet som det skal planlegges for. Initiativtaker er HiBU i 
samarbeid med Ringerike Utvikling. 
 
Prosjektet er organisert i tre undergrupper: Stedsutviklingsgruppen, faggruppen og 
knutepunktgruppen med hver sin gruppeleder. Ringerike Utvikling har sekrtariatet. 
Representanter for Høgskolen i Buskerud, Statsbygg, Studentsamskipnaden i Buskerud 
(SiBU) og Ringerike kommune deltar. Stedsutviklingsgruppen startet opp arbeidet høsten 
2010 og behov for nye studentboliger og plassering av disse var hovedtema i de første 
drøftingene. 
 
Men i dette området er det behov for mange planavklaringer. Høgskolen har behov for å 
gjennomgå eksisterende bygningsmasse og øvrige campusarealer, den skal se på muligheter 
for oppgradering og utvidelser, parkeringsplassene dominerer det fysiske utearealet nå – er 
dette framtidsrettet arealbruk? Det må videre sees på transportavvikling i forhold til 
Osloveien, avkjøringsforhold og mulighetene for nærmere tilknytning mot bysentrum, gående 
og syklendes behov og lokalisering av evt. nye studentboliger, barnehage og annet areal for 
studentaktiviteter. 
En del av arbeidet med prosjekt Kunnskapspark Ringerike må derfor bli å utvikle en område-
reguleringsplan. Her er det Ringerike kommune som er planeier og planansvarlig. 
 
 


2. Planstatus 
Ringerike har en kommuneplan som ble vedtatt i august 2007. 
I kommuneplanens arealdel er området ved Høgskolen lagt ut til offentlige bygninger. De 
nærmeste områdene rundt er lagt ut til boligområder og bak skolen på østsiden er arealene 
definert til fremtidig boligområde. Mot nord er arealene langs Storelva og opp til skolen lagt 
ut til friområde. Det nederste kvartalet på nordsiden av Bredalsveien er i arealdelen lagt ut til 
byggeområde erverv. 
 
Området for en områdereguleringsplan favner over flere vedtatte reguleringsplaner fra ulike 
tidsepoker. Noen av de eldste kan ikke styre arealutviklingen i dag. Det er derfor aktuelt å 
vurdere om disse, evt. deler av disse gamle planene, skal medtas i en ny regulering slik at det 
gir en helhetlig og samordnende plan for området.    
• Eksisterende reguleringsplan nr. 217 “SLHK (nå HiBu) Dalsbråten” er fra 1993 og 


viser reguleringsformål offentlige bygninger for skolebyggene og trafikkområde 
kjøreveg helt i vest på reguleringsplanen. 


 
Øvrige vedtatte reguleringsplaner i det aktuelle området for en områdeplan:  


• Nr. 323-01 “Eikli sør, næringsområde” vedtatt 21.07.2010, der aktuelle arealer er 
regulert til trafikkområder i Osloveien og Dronning Aastas gate 


• Nr. 206 “Osloveien Øst” vedtatt 30.10.1997; arealer er regulert til boligområde langs 
Osloveien, bolig/næring i kvartalet nærmest krysset Osloveien – Bredalsveien, 
friluftsområde langs Storelva og i mellom bolig og friluftsområde er det regulert inn 
kjøreveg fra Bredalsveien og i bakkant av boligene langs Osloveien.  


• Nr. 206-1 “Osloveien Øst Bredalsveien” vedtatt 01.03.2001; her er det regulert til 
bolig, friluftsområde og trafikkområde.   







• Nr. 102 “Osloveien Dompidal” er en eldre reguleringsplan fra 1975, med bolig- og 
trafikkformål i det aktuelle området. 


• Nr. 102-02 “Oslovei kryss i Dompidal” er en eldre reguleringsplan fra 1987, der 
trafikkareal er regulert (parkeringsplass). 


• Flere eldre avsnitt av reguleringsplaner kan bli berørt: nr. 15 S-“V Norderhov” fra 
1947 og evt. nr. 17 “Lia ved Arnegård” vedtatt i 1955 og nr. 17-02 “Lia ved Arnegård, 
Bredalsveien 15” fra 1960. 


 
I 2009 utførte COWI en mulighetsstudie for kryssløsning Osloveien – Dronning Aastas gate 
som også involverte Bredalsveien med to alternative skissestudier. 
 
 


3. Planområdet, eksisterende forhold 
Høgskolen i Buskerud avdeling i Ringerike har signalisert behov for ombygging og utbygging 
av sine lokaliteter. Skolen ligger i Hønefoss syd.  
For områdene bak Høgskolen i øst er det i gang en egen planprosess. Kommunedelplan for 
Kragstadmarka faller inn under influensområdet til Kunnskapspark Ringerike. Det meste av 
planavgrensningen vil gå i plangrensen for kommunedelplanen. 
 
Rv 35 Oslovegen er hovedveg inn mot området både fra sør og nord. Avkjøring mot 
Høgskolen via Bredalsvegen er et kryss med behov for planlegging og avklaring i forhold til 
både bil, syklende og gående.  
Tilknytning av myke trafikanter mot Hønefoss sentrum er i dag ikke spesielt bra og må få eget 
fokus og gis en grundig planfaglig vurdering.  
 
Parkeringsplasser til skolen dominerer det visuelle inntrykket på veg opp mot Høgskolen.  
Bredalsveien er boligveg for boligene langs vegen, men også tilførselsveg til skolen.    
Ut- og innkjøring mot Osloveien vanskelig og utgjør en trafikkfare for både gående, syklende 
og kjørende. 
 
Hele planområdet ligger innenfor konsesjonsgrensen for fjernvarme. 
 
 


4. Mål for en områdereguleringsplan 
I prosjektgruppen for Stedsutvikling Kunnskapspark Ringerike er det definert et mandat og 
målsetting for områdeplanen er basert på målsettingen i dette prosjektet. 
 
Målsetting for områdeplanen er: 


• Avklare Høgskolens behov for undervisningslokaler i eksisterende bygg og nybygg. 
• Avklare studentenes arealbehov for: 
• Boliger og lokalisering av disse 
• Sosiale møteplasser og lokalisering av disse.  
• Avklare andre arealbehov eks. barnehagebygg og tomt. 


 
Drøfte og avklare behov for:    


• Gang/sykkelforbindelser mot bysentrum evt. til studentboliger. 
• Kjøreveger og adkomst. 
• Avklare arealbehov for næringsarealer. 
• Avklare arealbehov for parkeringsplasser utendørs eller i bygg. 







• Potensiale og muligheter for arealdisposisjoner på Campus. 
Arealbehovene skal spilles inn i planprosess for områderegulering av Kunnskapsparken 
Ringerike. 


 
 


5. Konsekvensutredning 
I forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven er foreslått områdeplan for 
Kunnskapspark Ringerike et tiltak som skal behandles etter forskriften. Dette begrunnes med 
at det planlegges for bygg til offentlig tjenesteyting med et bruksareal på mer enn 5.000 m², 
(Vedlegg II pkt 1. i forskriften) og at det dreier seg om utvikling av by- og tettstedsområder 
(Vedlegg II pkt 3. i forskriften)      
Formålet er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 
forberedelsene av planen og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planen kan 
gjennomføres. 
 
 
 


 
 
 







 
6. Temaer som skal tas med i planen 


Generelt gjelder for planer som omfattes av forskriften at det stilles krav til at virkningene av 
planforslaget skal vurderes og beskrives. Det skal være fokus på vesentlige og 
beslutningsrelevante konsekvenser. 


 
Så langt som mulig skal konsekvensutredningen basere seg på foreliggende kunnskap og 
oppdatering av denne, og innhenting av ny kunnskap skal begrenses til spørsmål som er 
relevante i forhold til behandlingen av planen. Alle konsekvenser vil bli vurdert opp mot et 
sammenlikningsalternativ, som er en fremskrivning fra dagens situasjon, men uten den 
aktuelle utbyggingen. 
 
Ut fra vurderingen av at områdeplanen må utredes etter forskrift om konsekvensutredninger er 
følgende antatte problemstillinger og tema aktuelle: 
 
Befolkningsutvikling og offentlige tjenester 
Basert på den løsning som velges m.h.t. antall og type boliger og sannsynlig framdrift av 
utbyggingen skal det utarbeides prognoser for antall beboere og alderssammensetning blant 
disse i perioden fra utbyggingen starter og fram til at utbyggingen er avsluttet og situasjonen 
har stabilisert seg. Utbygging med studentboliger vil spesielt kreve vurdering av tiltak og 
løsninger for barn og barnefamilier. 
 
Eventuelt behov for offentlige investeringer som følge av planlagt utbygging skal 
synliggjøres. Med offentlige tjenester mener vi i denne sammenheng: 
• Barnehager 
• Barneskole, ungdomsskole og videregående skole 
• Sosiale tjenester 
• Omsorgstjenester (hjemmehjelp og pleiehjem) 
• Vannforsyning, avløpsrensing og strømforsyning 
• Idrettsanlegg 
 
Basert på analysen av befolkningsutviklingen skal det synliggjøres hvilket behov som 
genereres av planlagt utbygging og hvordan dette samsvarer med eksisterende kapasitet 
innenfor de ulike tjenesteområder. Eventuelle nødvendige utvidelser av enkelte tilbud som 
følge av utbyggingen skal kartlegges. 
 
Høgskolen i Buskeruds og lokalsamfunnet 
En utredning om HiBu’s betydning for Ringerikssamfunnet og næringslivet bør legges til 
grunn i planarbeidet. Opprettholdelse og utvidelse av høgskolen innebærer tiltrekking av 
kompetent arbeidskraft innenfor undervisning og forskning. Rekruttering av studenter til de 
ulike studiene betyr innflytting og behov for boliger. Studenter og ansatte er avhengig av 
varer og tjenester som kan leveres av det lokale næringsliv. Dette er av stor betydning for 
Ringerikssamfunnet på kort og lang sikt. 
SiBu har ønske om å utvikle studentboliger på campus slik det er gjort i andre byer i fylket, 
dette må medtas i videre planleggingsarbeide. 
 
Vei og trafikk  
Alternative veisystemer og gangveisystemer, samt virkningene disse har på andre veisystem 
skal kartlegges. Konsekvenser for veitrafikkstøy skal vurderes og kvantifiseres for veinett 
som får vesentlig endret trafikkbelastning som følge av tiltaket. Støyforhold må sikres i tråd 







med anbefalte grenseverdier i Miljøverndepartementets retningslinjer. Eventuelle behov for 
avbøtende støytiltak må innarbeides i planforslaget.  
 
På grunnlag av beregnet oppfyllingsvolum og planlagt bygningsmasse må det utarbeides et 
overslag over sannsynlig trafikk i anleggsperioden. Basert på befolkningsprognoser og 
planlagt aktivitet gjennomføres en beregning av nyskapt trafikk i området etter ferdig 
utbygging. Resultatene sammenholdes med dagens kapasitet på blant annet veinett og 
kollektivtilbud. God tilgjengelighet for kollektive transportmidler vektlegges. Eventuelle 
nødvendige tiltak utenfor det regulerte området beskrives. Trafikksikkerhet og 
fremkommelighet for nødetater skal vies spesiell oppmerksomhet. 
 
Vann og avløp 
Kapasitet i vannforsyningsnettet må dokumenteres og sikring for blant annet 
brannvannsforsyning må utredes.  Eksisterende avløpsanlegg må kontrolleres for kapasitet, og 
eventuelle nye tiltak må utredes. Eventuelle separate drikkevannsbrønner og avløpsanlegg må 
kartlegges. 
 
Fjernvarme 
Området for reguleringsplanen ligger innenfor konsesjonsgrensen for fjernvarme. 
Fjernvarmerør (SJ 65) er ført fram til hovedbygningene for høgskolen. Det må tas hensyn til 
traseen i planleggingen og kapasitet må vurderes i forhold til ytterligere tilknytning. Det må 
vurderes hvordan reguleringsplanen kan iverksette tilknytningsplikten. 
 
Friluftsliv 
Det skal kartfestes sammenhengende grønnstruktur, viktige ferdselskorridorer sommer og 
vinter, løyper og stier, utfartspunkter og utsiktspunkter. Det er viktig å unngå å avskjære 
eksisterende ferdselskorridorer. Aktuelle områder for en eventuell utsetting av brygger og 
gangbroer skal utredes. Allmenne interesser skal ivaretas i planen. 
 
Universell utforming 
Optimale traséer for vei og stier bør kartlegges. Utbygger må undersøke hva det innebærer å 
ta hensyn til universell utforming både internt i bygg og på utearealer. 
 
Radon 
Det bør gjennomføres radonundersøkelser av byggegrunnen. Radonkonsentrasjonen i 
eksisterende bygninger i området bør måles. Ifølge Statens strålevern kan konsentrasjonene av 
radon i et rom variere mye i løpet av døgnet og over lengre tid. Radonkonsentrasjonen er mest 
stabil i vinterhalvåret, og radonmåling bør derfor gjennomføres over minst to måneder i 
perioden fra midten av oktober til midten av april. 
 
Nærhet til kraftlinje 
Linjer og sikkerhetssoner for eventuelle høyspentlinjer må kartlegges. Dersom det går 
høyspentlinjer inn i området skal det gjennomføres en utredning som blant annet kartlegger 
bygg som kan få felt over 0,4 µT. I situasjoner der dette forekommer skal utredningen gi 
grunnlag for å vurdere eventuelle tiltak som kan redusere magnetfeltene og inneholde 
beregninger som blant annet viser merkostnader og andre ulemper. 
 
Dyre- og planteliv 
Ønsket buffersone og sammenhengende grønnstruktur, samt vegetasjon bør kartfestes.  







Viktige viltbiotoper og trekkveger, viktige naturtyper, og områder av stor verdi for biologisk 
mangfold og truede rødliste-arter bør utredes nærmere. Dominerende enkelttrær skal 
registreres. Grøntdrag langs bekker skal berøres i minst mulig grad. 
Konsekvenser for fugle- og fiskelivet i elva skal vurderes i forhold til: 


• evt. forurensning fra båter til elva og bunnsediment 
• forstyrrelser/støy fra båtmotorer/biler 
• menneskelig aktivitet 


 
Geologi/grunnforhold 
Faren for erosjon og ras må utredes, og tas hensyn til. Særlig med tanke på gang- og 
sykkelveier langs elva er det viktig å ta hensyn til denne faren. En bør vurdere nærmere behov 
for utredning når planen foreligger. Det må vurderes om det må utarbeides en ny geoteknisk 
rapport etter ferdig utarbeidet planforslag.  Det skal lages kart med helningsvinkel. 
Stabiliteten ved kvikkleireområdet vurderes i kommunedelplan for Kragstadmarka og 
nærmere vurdering av tilliggende område mot HiBU må gjøres.  
Det må gjøres geotekniske vurderinger av faren for overflateskred i elvekanten og i 
skråningene rundt eksisterende bygninger på HiBu der evt. studentboliger tenkes plassert for å 
utgjøre nye campus. 
Det skal gjøres en risiko- og sårbarhetsanalyse med skred som et av utredningstemaene. 
 
Vann og vassdrag/flomfare 
Bekkeløp og drenering av området må registreres. Området er sårbart i forhold til riktig 
behandling av overvann. Overvannets gang må utredes og metoder for å behandle overvannet 
og bekkeløp lokalt må undersøkes. Behovet for flomsikring/plastring bør vurderes. Det skal 
gjøres en risiko- og sårbarhetsanalyse med flom som et av utredningstemaene. 
 
Klima, luft og støy 
Lokalklimatiske forhold må vurderes i sammenheng med utbyggingen. Strukturen på 
bebyggelsen kan eventuelt planlegges slik at det motvirker eventuelle negative 
lokalklimatiske forhold (økt skygge/vind). Infrastruktur må planlegges på en slik måte at det 
gir minst mulig negative miljøkonsekvenser. Konsekvenser av valg av energiløsninger og 
konsekvenser i form av støy og luftforurensning, samt bebyggelsens konsekvenser på sol- og 
vindforhold beskrives og vurderes. Vannbåren varme bør utredes. 
Bruk av tre som et klimanøytralt bygningsmateriale bør utredes. 
 
Landskap 
Landskapsvirkningene må tas hensyn til spesielt. Utbyggingens tetthet og formgivning må 
skje på landskapets premisser, både med tanke på nærvirkning og fjernvirkning. Hellende 
terreng og synseksponering gjør at tettheten på bebyggelsen må tilpasse seg terrengformene. 
Utbygger må også ta hensyn til silhuetten sett fra byen.  
 
Konsekvenser for landskaps- og bybildet skal utredes der den visuelle virkningen av tiltaket 
vektlegges. Dette skal gjøres gjennom visualisering av tiltaket sett både fra nærområdene og 
fjernvirkningsperspektiv. Avbøtende tiltak skal foreslås. 
 
Kulturminner og kulturmiljøer 
Fagområdet kulturminner og kulturmiljø sorterer under Buskerud fylkeskommune ved 
utviklingsavdelingen. Under høring av planprogrammet har fylkeskommunen kommet fram til 
at det ikke er nødvendig å utrede dette temaet nærmere. Det er heller ikke behov for 







arkeologiske undersøkelser i området for reguleringsplanen. Dette temaet utredes ikke 
nærmere i planen. 
 
Risiko og sårbarhet 
Det skal gjøres en risiko- og sårbarhetsanalyse hvor tema som flom og skred blir belyst. 
Konsekvenser av eventuelle inngrep i og langs vassdraget må belyses spesielt. 
 
Konsekvenser for barn og unges interesser 
Konsekvenser for barn og unges interesser skal beskrives og vurderes. Trafikksikkerhet og 
sikre skoleveier samt behov for lekearealer må utredes. Informasjon og kommunikasjon om 
planarbeidet må gjøres tilgjengelig og det må opprettes kanaler som er hensiktsmessige i 
forhold til å ivareta barn og unges interesser. Tilstrekkelig arealer for lek må sikres gjennom 
planprosessen. 
 
Overordnede mål og retningslinjer 
Planens virkninger i forhold til overordnede, vedtatte mål og retningslinjer, beskrives. 


 
 


7. Alternative utbyggingsstrategier 
I en konsekvensutredning skal det gis en redegjørelse for hvilke alternativer som er vurdert.  
I denne plansaken gjennomføres det en visjons- og mulighetsstudie av Campusområdet og 
omgivelsene på en visuell måte, med utgangspunkt i ideer om utviklingsmulighetene. Dette 
gjøres i er et samarbeid mellom engasjert arkitekt, Morten Løvseth i Løvseth+partners AS, 
HiBU, SiBU, Statsbygg, Ringerike Utvikling og Ringerike kommune. 
 
I mulighetsstudien er oppgaven: 
Vurdering av romlig utvikling av det fysiske miljøet på eiendommen og  
naboeiendommene, med utgangspunkt i mulighetene og analyse av behov/brukbarhet. 


-Bygninger 
-Uterom 
-Blå og Grønn struktur 
-Kommunikasjoner/parkering 


 
Behovene gjelder: 


-Studieareal 
-Boligareal 
-Sosialt areal  
-Næringsareal 
 


Vurdering av to til tre ulike alternative løsninger/hovedgrep for utvikling på kort og lang sikt. 
Vurdering av utbyggingspotensialet i form av fotavtrykk, uteareal og høyder. 
Vurdering av atkomstmuligheter mot vegsystemet og mot byen. 
 
Sluttdokumentet skal ha en gjennomgang av alternativene/mulighetene/behovene for utvikling 
med perspektivillustrasjoner av alternativene. 
Illustrasjon av alternative hovedgrep, ved hjelp av perspektivtegninger i farger. 
Geografisk avgrensing kan vurderes som en del av mulighetsstudien. 
Planskisser av alternativene skal også kunne være en del av grunnlaget for reguleringsplan. 
I prosessen skal det være et oppstartsmøte med deltakerne i prosjektet, samt et møte i 
utviklingsfasen før endelig leveranse. 







 
Ulike utbyggingsstrategier vil måtte drøftes i løpet av denne studien. Resultatene av studien 
må tas videre til prosessen med områdereguleringen. 


 
 


8. Beskrivelse av områdeplanens utforming 
Forslag til planprogram skal gi en beskrivelse av planen eller tiltaket og antatte 
problemstillinger som vil bli belyst, og hvilke alternativer som vil bli vurdert. Forslaget skal 
redegjøre for hvilke forhold som er avklart i overordnet plan og hvilke utredninger som 
foreslås å inngå i planforslag med konsekvensutredning, og hvilke metoder som vil bli 
benyttet.  
 
Planen skal inneholde en planbeskrivelse som beskriver planens formål, utviklingstrender, 
hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for 
området. 
Planforslaget utformes som en reguleringsplan med bestemmelser. 
Det skal vises konsekvenser av planforslaget. 


 
 


9. Planprosessen 
Planprosessen legges opp etter forskrift om konsekvensutredninger. Forskriften innebærer at 
det som ledd i varsel og kunngjøring av oppstart av planleggingen, skal utarbeides et forslag 
til planprogram, hvor en viktig del er en oversikt over antatte problemstillinger 
(utredningsprogrammet). Dette forslaget legges ut til offentlig ettersyn, samtidig med varsling 
og kunngjøring av oppstart av planarbeidet.  Etter høringsperioden skal ansvarlig myndighet 
fastsette programmet. Ansvarlig myndighet i denne saken er Ringerike kommune. 
 
Det fastsatte planprogrammet legges til grunn for utarbeidelsen av planforslag med 
konsekvensutredning.  Planprogrammet skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, 
herunder hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslag (og 
konsekvensutredning).   
 
Forskriften stiller prosess- og dokumentasjonskrav til planer som kan ha vesentlige 
virkninger. Det følger derfor at det i hovedsak er planforslagets vesentlige konsekvenser som 
skal utredes.  
 
Neste fase i planprosessen er utarbeiding av planforslag (områdereguleringsplan) med 
plankart og bestemmelser, sammen med en planbeskrivelse og saksfremstilling. I 
planforslaget legges det stor vekt på beskrivelsen av konsekvensene (konsekvensutredningen), 
som skal utarbeides på bakgrunn av det fastsatte planprogrammet. Alle vesentlige virkninger 
av planforslaget vil det bli gjort rede for. Planforslaget vil bli behandlet administrativt og 
forelagt de politiske organer i kommunen på ordinær måte. 
 
 
 
 
 
 
 
 







10. Forslag til framdriftsplan. 
 
 
Hva Når Ansvar 


Forhåndshøring Sommeren 2011 RK 


Politisk oppstart av 
planarbeidet, samt vedtak om å 
sende forslag til planprogram på 
høring og offentlig ettersyn.  


Januar  2012 HMA 
Formannskapet 


Høring og offentlig ettersyn av 
forslag til planprogram  


24.01.2012 – 12.03.2012 RK 


Møter i Styringsgruppa for 
«Kunnskapspark Ringerike» og 
i Stedsutviklingsgruppa  


Vår og sommer  2012 Ringerike Utvikling 


Fastsettelse av planprogram Desember 2012 HMA 
Formannskapet 


Førstegangsbehandling av 
planforslag 


3. kvartal 2013 HMA 
Formannskapet 


Høring og offentlig ettersyn av 
planforslag 


6 uker  RK 


Åpent møte I høringsperioden RK i samarbeid 
med partene  


2. gangsbehandling  1. kvartal 2014 HMA 
Formannskapet 
Kommunestyret 


RK= Ringerike kommune 
HMA = Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 


 
 


11. Organisering av arbeidet 
Forslagsstiller/ eier av kommunedelplanen: Ringerike kommune 
Planmyndighet: Ringerike kommune 
Ansvarlig myndighet konsekvensutredning: Ringerike kommune 
Regionale myndigheter med innsigelsesrett: Statens vegvesen, Fylkesmannen i Buskerud, 
Fylkeskommunen i Buskerud, NVE, nabokommuner, Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (tilfluktsrom), Riksantikvaren m.fl.  


 
Høgskolen i Buskerud har i samarbeid med Ringerike Utvikling opprettet et prosjekt 
“Kunnskapspark Ringerike” med en egen undergruppe “Stedsutviklingsgruppa”.  
Stedsutviklingsgruppa er en av tre grupper underlagt arbeidet med Kunnskapspark Ringerike.   
Prosjektgruppen er referansegruppe for områderegulering av Kunnskapspark Ringerike 
Prosjektgruppen rapporterer til styringsgruppen i prosjektet Kunnskapsparken Ringerike 
 







 
12. Samråds- og medvirkningsprosess 


Regelverket om konsekvensutredninger sikrer at man i store og viktige plansaker får en bred 
medvirkning i hele planprosessen. Gjennom høring av planprogrammet gis det anledning til å 
påvirke hvilke spørsmål som er viktige og bør utredes. I den videre saksgang hvor det 
endelige planforslaget med tilhørende konsekvensutredning (områdeplanen) skal behandles 
administrativt og politisk, vil det også være en åpen prosess, som i andre saker etter plan- og 
bygningsloven.  
Grunneierne og naboer som berøres av planarbeidet i området skal gis gode muligheter for 
informasjon og medvirkning.  
 
Grunneiere er forhåndsvarslet om at mulighetsstudie var i gang i sommer og at formell 
oppstart av en områdeplan skal igangsettes utpå høsten 2011. 
Studenter og deres organisasjoner skal sikres deltakelse i planprosessen. 
I tillegg vil vi sikre medvirkning fra barn og unge i Hønefoss i samråd med representant for 
barn og unge. Og krav om universell utforming og helse i plan vil planavdelingen i samråd 
med miljørettet helsevern og barnerepresentant finne en hensiktsmessig samarbeidsform. 
Tekniske tjenester og Hønefoss fjernvarme skal rådføres før endelig planforslag er utarbeidet. 
 
Det tas sikte på et offentlig informasjonsmøte en gang under utarbeiding av forslag til 
områdereguleringsplan. 


 
 
 


13. Forslag til områdeavgrensning  
Etter høringsfasen er områdeavgrensningen noe justert.  
I øst og nord/øst vil områdereguleringen grense inn mot kommunedelplan for Krakstadmarka. 
Her må disse to grensene samordnes etter hvert som planprosessene ferdigstilles.  
 
Se planavgrensningen på neste side. 
 







 
 
Forslag til planavgrensning for områdereguleringsplan Kunnskapspark Ringerike. 
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Innspill ved begrensa høring - Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss  2 


Uttalelser fra regionale myndigheter 


Buskerud fylkeskommune, 09.10.12 


- Svakheten i analysen er at Hønefoss som regionalt senter ikke belyses. Byen har et 
stort handelsomland, og det er også flere bedrifter som rekrutterer arbeidskraft fra et 
regionalt arbeidsmarked. Det er etablert en klynge av kunnskapsbedrifter på 
Hvervenmoen og det er grunn til å tro at denne utviklingstrenden vil fortsette.  


- For sentrum og randsonen (eks Hvervenmoen) må det kjøres parallelle prosesser. 
Prosjekter som er i tråd med planer og sentrale føringer må kunne fremmes raskt.  


- I sentrum av Hønefoss er det relativt store areal med lav utnyttelse. Det vil være 
sentralt i byutviklingen å kunne utnytte arealet til detaljhandel, arbeidsintensiv 
næringsvirksomhet og boliger. Flere av virkemidlene kommunen rår over bør settes 
inn for å få til en god utvikling av sentrum. Fortetting i bysentrum er en av 
hovedutfordringene i byutviklingen. Utvikling i sentrum må prioriteres slik at ikke 
sentrum utkonkurreres av prosjekter som ligger i randsonen.  
 


Rådmannens kommentar: 
- Rådmannen er enig i at det er en svakhet ved analysen at det blir lagt for liten vekt på 


Hønefoss som regionsenter og handelssted for et større omland. Fortettingsanalysen 
fokuserer mer på det regionale perspektivet enn Handels- og byutviklingsanalysen.  


- Fortettingsanalysen viser at Hønefoss har fortettingspotensial både til bolig- og 
næringsformål innenfor dagens byggesone. Analysen vurderer hvor og hvordan det 
kan fortettes.  


- Kommunen skal nå i gang med en fullstendig revisjon av kommuneplanen, og 
by/sentrumsutvikling vil være et sentralt tema her.  
 


Fylkesmannen i Buskerud, 26.09.12 


- Fylkesmannen anser at anbefalingene og strategiene i rapporten i stor grad bygger opp 
under sentrale og overordna mål om en bærekraftig og attraktiv byutvikling, redusert 
transportbehov og bedre kollektivtilbud.  


- Analysen vil kunne utgjøre en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for videre arbeid 
med kommuneplanen, samt gi nyttige innspill til rullering av fylkesdelplanen.  


- Det er positivt at det i tillegg til dagens sentrumsområder og er satt fokus på 
jernbanestasjonen som kollektivknutepunkt og framtidig utgangspunkt for byutvikling.  


- Videre er det positivt for stedskarakter og identitet at forholdet til elva og fossen er 
trukket fram.  


- Det er viktig med entydige definisjoner av varetyper og handelsvirksomhet. I analysen 
er detaljvarehandel definert som summen av alle varer som selges direkte til forbruker, 
også plasskrevende varer. Andre steder i rapporten omfatter detaljhandel ikke de 
plasskrevende varer. Kommunen må videre ha en bevisst og entydig begrepsbruk for å 
unngå misforståelser.  
 


Rådmannens kommentar:  
- I saksframlegget til behandling av Handels- og byutviklingsanalysen er det lagt vekt 


på å presentere entydige definisjoner av varetyper og handelsvirksomhet. Dette er satt 
opp i tabellform, med henvisninger til hvor definisjonene er henta fra. I tillegg er det 
angitt noen eksempler i kursiv som er rådmannens tolkning av definisjonene.  







Innspill ved begrensa høring - Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss  3 


Jernbaneverket, 10.09.12 


- Jernbaneverket mener rapporten har en realistisk analyse av jernbanens betydning for 
god byutvikling i Hønefoss.  


- I rapporten står det at dagens jernbanestasjon bør være utgangspunkt for framtidig 
utvikling av byen og ny Ringeriksbane. Stasjonen har stort potensiale i kraft av nærhet 
til boliger, arbeidsplasser og sentrum. Det vil være en miljøgevinst med plassering av 
arbeidsintensive virksomheter med sentrumsfunksjoner og boliger i gang- og 
sykkelavstand til stasjonen. Jernbaneverket er enig i at stasjonsområdet kan utvikles til 
et moderne sentrumsområde, med utgangspunkt i ny kollektivterminal med regionale 
forbindelser. Stasjonsområdet er derfor i analysen inkludert i sentrumsavgrensninga 
for Hønefoss. Dette vil være viktig for effektiv samordning av kollektivtransport. Det 
er viktig med en forsterking av jernbanens rolle, ved god mating av annen transport, 
særlig buss, slik at reisetid fra dør til dør blir kortest mulig. Parkeringsplasser ved 
stasjonen vil være viktig.  


- Ringeriksbanen vil gi grunnlag for en miljøretta framtidig effektiv integrering i et 
større bo- og arbeidsmarkedsområde for Hønefoss/Ringerike.  


- Analysen anbefaler at plasskrevende varer ikke bør etableres i sentrum, og at både 
handel, næring og boligutvikling bør lokaliseres i sentrum framfor nyetableringer i 
byens randsoner. Denne strategien er positiv med tanke på bruk av jernbane og 
kollektivtransport.  


- Det står i rapporten at en uavklart situasjon mht. lokalisering av jernbanestasjon og 
trase for Ringeriksbanen reduserer insitament for transformasjon og fortetting i 
sentrum, og gir økt utbyggingsetterspørsel i byens randsone. Jernbaneverket vil 
medvirke til at planprosessen for ny Ringeriksbane blir så kort som mulig.  
 


Rådmannens kommentar: Uttalelsen tas til orientering.  
 


Uttalelse fra Statens vegvesen, 10.10.12 


Framtidig transportsystem vil være en utfordring. Det er nødvendig med strategier for 
arealutvikling som begrenser framtidig trafikkøkning på vegsystemet i Hønefoss. De 
hovedtrekk for utvikling som analysen legger opp til kan bidra til å oppnå målet om begrensa 
trafikkvekst. Eventuelle behov for tiltak i vegnettet må belyses i videre prosess.  
 
Rådmannens kommentar: Uttalelsen tas til orientering. 
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Uttalelser fra andre 


Uttalelse fra Ringerike næringsforum (rnf), 03.10.12 


- Rnf stiller spørsmål ved om mandatet og bestilling fra oppdragsgiver har vært tydelig 
nok. Bakgrunnen for spørsmålet er at det er lagt liten vekt på Hønefoss som 
regionhovedstad og vekstambisjoner.  


- Planprosessen på Hvervenmoen utløste arbeidet med analysen, og har fått relativt liten 
oppmerksomhet i rapporten.  


- Prinsipielt støtter Rnf de tanker og ideer om å styrke og utvikle et kraftfullt sentrum, 
men det er ikke gitt at det kun kan skje ved å stanse all utvikling andre steder.  


- Blant næringsdrivende er det ulike interesser og synspunkter i forhold til de planer 
som er i prosess. Næringsutbygging i ytterkantene av byen kan endre atferdsmønsteret 
for en betydelig del av det som er kundegrunnlaget for dagens sentrumshandel/næring. 
Dette henger sammen med utfordringer knytta til trafikksituasjonen i sentrum.  


- Rapporten sier at det ikke bør vokse med kontorarbeidsplasser på Hvervenmoen. Det 
er kontorer som har vært ønskelig på Hvervenmoen. Av hensyn til forutsigbarhet og 
stabilitet i rammebetingelsene kan ikke dette endres nå.  


- Rnf håper og tror det gjennom dialog er mulig å få til løsninger som et stykke på vei 
ivaretar alle parters interesser.  
 


Rådmannens kommentar:  
- Rådmannen er enig i at det er en svakhet ved analysen at det blir lagt for liten vekt på 


Hønefoss som regionsenter og handelssted for et større omland. Fortettingsanalysen 
fokuserer mer på det regionale perspektivet enn Handels- og byutviklingsanalysen. 


- Hvervenmoen er en av randsonene til Hønefoss, og er omtalt i rapporten samt i 
saksframlegget som et eksempel.  


- Rådmannen er enig i innspillet om kontorarbeidsplasser på Hvervenmoen. Gjeldende 
regulering tillater kontorarbeidsplasser, og dette vil fortsatt gjelde med mindre en 
framtidig planprosess fører fram til noe annet.  


 


Uttalelse fra Hadeland Ringerike reiseliv (Hrr), 20.09.12 


Innspillet er forankra i et "turismeperspektiv". Det bør rettes spesiell oppmerksomhet mot 
Hønefossen, byens opprinnelse og som har særlig attraksjonskraft for turister og innbyggere.  
Hvis målet er tilgjengeliggjøring av byen for turister og innbyggere foreslås følgende punkter 
for det videre arbeidet:  


- Fysisk tilretteleggelse i form av gang- og sykkelstier til byens historiske steder og 
kulturminner.  


- Utplassering av gode infoskilt slik at historien og byens unike karakter og 
kulturminner kommuniseres på en lettfattelig og interessant måte.  


- Vurdere lokal variant av Sukkene bro, slik at fossen i sin mektige helhet kan oppleves.  
- Helhetlig skiltplan: utplassere samme skilttype ved innfartsårene som man velger for 


byens attraksjoner/historiske steder.  
- Skulpturskilt: skilt i stort format plasseres på utvalgte sentrum/-nære steder for å løfte 


fram denne delen av kulturarven. Kistefos-Museet har stor suksess med sin 
skulpturpark. Hønefoss vil kunne hente ut konkret verdi i tett samarbeid med 
førstnevnte hva gjelder kommunikasjon mot tilsvarende turistsegment.  


 
Rådmannens kommentar: Hrr kommer med flere konkrete innspill som rådmannen vil ta med 
seg videre.  
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Uttalelse fra AKA AS, 04.10.12 


Hovedkonklusjoner fra AKA:  
- AKA mener analysen har vesentlige mangler og ikke er tilfredsstillende som grunnlag 


for videre arbeid med områderegulering for Hvervenmoen Næringspark.  
- Analysen bør ikke være retningsgivende for kommunens videre arbeid med 


kommuneplan.  
- AKA vil arbeide videre med detaljert handelsanalyse for Hvervenmoen Næringspark. 


AKA vil gi et mandat som behandler næringsparken, men som og tar for seg de temaer 
som er omhandla i handels- og byutviklingsanalysen i et overordna perspektiv.  
 


Utdyping - Svakheter ved analysen:  
- Analysen er basert på Ringerike kommunes befolkning, og vurderer ikke Hønefoss 


som regionalt handelssenter. AKA vurderer nedslagsfeltet til å være over 70 000  
mennesker.  


- Analysen har kun sett på sentrum av Hønefoss innenfor en rekkevidde på 2 km, og 
viser ikke de grepene som er nødvendig for byen og hvordan Hønefoss skal framstå 
som regionhovedstad.  


- AKA kan ikke se at det legges til grunn noen vekstambisjoner for Hønefoss.  
- Analysen omhandler Hvervenmoen Næringspark og Eikli i liten grad, og gir et svakt 


grunnlag for det videre arbeidet og de utviklingsplaner AKA har presentert.  
- Det er en svakhet at analysen konkluderer annerledes enn Fortettingsanalysen. 


Fortettingsanalysen forholder seg i større grad til realitetene i Hønefoss og søker å 
utnytte byens nord-sør akse positivt gjennom tilrettelegging for økt kollektivtrafikk og 
gående og syklende. Fortettingsanalysen tar utgangspunkt i en regional tankegang og 
vekstambisjon, mens handels- og byutviklingsanalysen forholder seg til eksisterende 
situasjon. AKA mener det er nødvendig å legge en regional tankegang til grunn for 
videre utvikling av Hønefoss, og ser betydelige vekstmuligheter i dette perspektivet.  


- Analysen konkluderer med at det ikke bør etableres flere kontorarbeidsplasser på 
Hvervenmoen. AKA er uenig denne konklusjonen. Hvervenmoen er en voksende og 
attraktiv næringspark, og denne utviklingen bør fortsette.  


- Analysen tar ikke for seg definisjonen av byens randsone, en problemstilling som er 
sentral i Miljøverndepartementets brev.  


AKA ønsker å fortsette områdereguleringen for Hvervenmoen Næringspark med full styrke. 
Hvervenmoens plassering er attraktiv og rett i forhold til en vekststrategi for Hønefoss. AKA 
mener en offensiv utvikling av Hvervenmoen Næringspark med handel (plasskrevende varer 
og faghandel) og kontorbygg vil være en lønnsom investering og et positivt bidrag til 
utviklingen av Hønefoss som regionhovedstad.  
 
Rådmannens kommentar:  


- Rådmannen er enig i at det er svakheter ved analysen, og vil  
- Analysen tas med som et innspill til videre planarbeid, og vil ikke være direkte 


førende i seg selv.  
- I konsekvensutredningen og handelsanalysen for Hvervenmoen Næringspark må 


spørsmål og problemstillinger i brevet fra Miljøverndepartementet besvares nærmere 
ut fra de konkrete forholdene i saken.  


- Rådmannen er enig i at det er en svakhet ved analysen at det blir lagt for liten vekt på 
Hønefoss som regionsenter og handelssted for et større omland. 


- Begrepet randsone er omtalt nærmere i saksframlegget til behandling av Handels- og 
byutviklingsanalysen.  


















