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1. Bakgrunn 

 
Denne planen ble startet i 2006 og er behandlet av kommunen over lang tid, frem til 2007. 
Siste formelle behandling var i 2007, sak 21/07 der saken ble lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
Til da hadde saken siden 1997 forsøkt byggeanmeldt med 6-mannsbolig. Plan & Oppmåling 
fremmet i 2006 en plan på vegne av Sønsterud Invest AS. Planen besto av 2 stk 
firemannsboliger med felles lekeareal og parkering. Jfr plankart av 27.10.2006. 
 
Etter at saken ble lagt ut til offentlig ettersyn kom det inn merknader med innsigelse fra 
fylkesmannen (16.03.2008) vedr dokumentasjon av landskapsmessige konsekvenser og 
bestemmelser tilknyttet ivaretakelse av universell utforming og tilgjengelighet for alle. 
Naboene klaget også over for tett utnyttelse av tomta. 
 
Innkomne merknader er kommentert i denne oversendelsen.  
 
Undertegnede har behandling laget nytt planforslag, på bakgrunn av tidligere 
innspill/innsigelse samt møter med kommunen om endret utforming. 
 
Planforslaget fremmes av Sønsterud Invest AS og Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har vært 
planfaglig rådgiver. 
 
 
Hønefoss, 26.11.2012 
 
Bjørn Leifsen 
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2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet 

2.1. Beliggenhet 

 
Planområdet omfatter gnr 86/113 med vist frisiktsone3 inn på nabotomtene, gnr 87/332 i 
nord og gnr 86/484 i syd. Se plankartet. 
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2.2. Planstatus 

 
Området er i gjeldene kommuneplan for Ringerike avsatt som boligområde, med båndlegging etter 
annet lovverk, som i dette tilfellet gjelder Hønefoss sentrumsområder.  
 
Det er aktuelt i forbindelse med denne planen å oppheve gjeldende reguleringsplan nr 19 
«Mosseområdet» vedtatt 07.10.55. 
 

3. Innkomne merknader. 
 
De innkomne merknader gjelder en noe annen planutforming, men har fortsatt relevans til 
planleggingen på tomta. 
 
Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 16.03.07. 
 
Påviser at området er «svært bratt» og kan egne seg som grøntområde mellom eksisterende 
bebyggelse med verdi for landskap, biologisk mangfold og lekearealer. Bifaller forslaget fra 
Barnerepresentanten om at eksisterende lekeplass i nærheten må rustes opp, ev med 
rekkefølgebestemmelse. 
 
Påpeker at området skal planlegges med vekt på universell utforming og at dette må komme frem i 
bestemmelsene.  
 
Anfører innsigelse mot manglende dokumentasjon av landskapsmessige konsekvenser og 
bestemmelser tilknyttet ivaretakelse av prinsippene om universell utforming og tilgjengelighet for 
alle. 
 
Kommentar: 

 
Tomta er allerede bebygd i dag og kan ikke uten offentlig ervervelse kunne bli en del av 
grønnstrukturen i området. Det er også en ønsket utvikling i byen at områder fortettes. 
 
Ny plan vil være småhusbebyggelse i tre tomannsboliger, som med mindre bygg kan tilpasses 
terrenget i større grad enn 2 stk firemannsboliger. Dette er nå dokumentert ved snitt. 
 
Et punkt om universell utforming er nå med i de nye planbestemmelsene.  
 
 
10 naboer. Brev av 12.03.07. 
 
Mener eiendommen gir plass til en enebolig til og at området skal fortsatt være småhusbebyggelse. 
Imot boligblokker.  
 
Mener utkjøringa et trafikkfarlig og ikke egnet for mye mer trafikk. 
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Kommentar: 

 
Nytt planforslag ligger under definisjonen småhusbebyggelse. Det blir i så fall 6 boenheter contra 8 
som da var foreslått. 
 
Utkjøringa er grei mht sikt, men stigningen i Mosseveien er noe brattere (ca 10%) enn det som 
anbefales. Dette er det ikke mulig å endre. 
 
 
Kommunalteknisk tjeneste. Brev av 19.03.07. 
 
Ønsker at områdene i feltet ikke planlegges til å bli offentlige. Trafikkarealene er bratte og det er 
ikke vist snuplasser. 
 
Foreslår at det foretas en tappetest i Mosseveien mht brannvannuttak og hva det medfører av 
trykktap i Rabbaveien. 
 
Overvann må forsøkes løst ved drenering i grunnen. 
 
Kommentar: 

 
Ny plan viser ingen offentlige arealer i boligområdet. Snitt viser at atkomstvegen frem til siste 
innkjøring/til øvre hus ikke trenger å bli brattere enn 8%. Deretter kan den stige frem til turvegen 
som jo er enda brattere. 
 
Det vil være rikelig med snumuligheter på den viste gårdsplassen. 
 
Overvann kan løses på tomta. 
 
 
Buskerud Fylkeskommune. Brev av 05.03.07. 
 
Positive til at området fortettes. Stiller noen spørsmål vedr siktkrav, geometrisk utforming, 
snumuligheter og felles opplegg for avfall og sortering. 
 
Ba om midler til registrering av automatisk fredede kulturminner. De har seinere meddelt at de ikke 
har noen merknader til planen (Brev av 11.10.07). 
 
Kommentar: 
 
En mener at nevnte innspill til veggeometri er løst i ny plan. 
 
                   --------------------------------- 
 
På bakgrunn av innkomne merknader ba kommunen tiltakshaverne å vise planen i en 3D-modell 
samt revurdere tiltaket da det ville være uheldig mot landkapsvirkningen. 
 
Etter et par arbeidsmøter ble det avholdt nytt møte med kommunen 23.10.12: 
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Møte med kommunen 23.10.12. Referat fra samme dato.  
 
Konsulent la fram utkast til ny plan for ny 1.gangs behandling.  
 
Planavgrensning blir tomtegrense pluss midten av Mosseveien.  
 
Ikke nødvendig med konsekvensutredning, men det er listet opp en del tema som må 
kommenteres/utredes: 
 

1. Trafikk, -sikkerhet, 
2. Støy 
3. Vann og avløp, 
4. Overvann 
5. Atkomstveg 
6. Geoteknikk/grunnboringer 
7. Flomfare 
8. Naturmangfoldloven 
9. Eksisterende vegetasjon 
10. Radon 
11. Forurensning i grunnen 
12. Leke- og uteområder 
13. Grønnstruktur 
14. Skolekapasitet 
15. Universell utforming 
16. Evt. Hensynssoner 
17. Spesifikke bestemmelser i kommuneplanen; §1.0.2 (Utbyggingsrekkefølge). 

 
I tillegg ble det stilt en del krav til innhold til innlevert materiale. 
 
Lista er av en noe generell art men temaene er utredet/kommentert i det påfølgende. 
 
 

4. Reguleringsplanforslaget. 

Foran og i vedlegg er vist nytt planforslaget. 
 

4.1. Bebyggelse 

 
Tomta foreslås bebygd med frittliggende boligbebyggelse. Det er tre bygninger med 
tomannsboliger, beliggende slik at de er bedre terrengtilpasset enn tidligere forslag. Men 
noe utplanering trengs, mest for de øvre/østre husene der terrenget må tas ned et par meter 
i bakkant. For å dokumentere bygningenes og prosjektets landskapsvirkning er det laget 
snitt i to retninger, som også viser de nærmeste nabohusene. Se egen illustrasjon. 
 
Felles garasjeanlegg er forutsatt senket litt og det foreslås å ha parkering oppå taket. På den 
måten utnyttes tomta bedre mht å gi mer plass til lekeområder og grønne uteområder. 
Terrenginngrepene blir dermed også mindre. 
 
Det er satt en utnyttelse på BYA=45%. Den er så vidt høy fordi planen deler feltene opp i 
mindre enheter, og da blir byggeområdene (gule felter) kun områdene rundt bygningene. 
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Også parkeringsanlegget GB1 er gitt utnyttelsesgrad da den kan bebygges med garasje og 
felles søppelskur. Utnyttelsesgraden, BYA=35% avspeiler hva garasjebygget vil oppta av 
arealet, ikke parkeringsområdene. (Skulle de vært tatt med ville BYA blitt nær 100 %). 
 
Maks mønehøyde er satt til 7,5m og maks gesimshøyde 5,0m.  
 
 

4.2. Trafikk. 

 
Planområdet omfatter i hovedsak en eiendom nord for Hengsle, med etablert atkomst til 
Mosseveien, en mindre tverrvei av samme veg som går fra Rabbaveien ned til Hengsle.  
 
Se oversiktskartet her som viser eiendommen opplyst med lyseblå firma. 

 



Reguleringsplan for Mosselia. Hønefoss.                  Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 
 

 
.  

 
Vegnettet omkring planområdet: 
 

 
 
 
 
Mengder 

 
Hvor mye trafikk det er i denne gata er ikke dokumentert. Kommunen har ingen tellinger 
her. I området er det mest trafikk i Rabbaveien og Hengsleveien. Førstnevnte hadde syd for 
innkjøringen til Hengsle i 2007 en ÅDT på ca 1750 kjt/d. Oppgradert til 2012 vil det tilsi 
ca 2000 kjt/d. 
 
Denne veien fungerer som atkomst til denne eiendommen pluss en til på den andre siden, 
men det er noe gjennomkjøring til/fra Hengsle da dette er en snarvei for de som skal eller 
kommer fra nord fra Hengsle. Trafikkmengdene i denne armen av Mosseveien er neppe 
over ÅDT=500 kjt/d. 
 
Denne utbyggingen påvirker trafikkmengdene svært begrenset. 6 boenheter gir et bidrag til 
ÅDT på ca 25 kjt/d. Det er derfor ingen grunn til videre å vurdere trafikk i forhold til 
mengder. 
 
 
Atkomst 
 
Eneste atkomstmulighet er til nevnte arm av Mosseveien. Den har en stigning på ca 10% 
der avkjørselen er. Dette er noe mer enn ønskelig, men ikke mulig å endre. 
Fellesatkomstens stigning er dokumentert i snitt A-A’. Den er justert fra dagens 
atkomstveg ved at en har 3% i en billengde ut fra Mosseveien og 8% videre frem til siste 
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innkjøring. Dette er gjort ved å senke dagens veg for å få best mulig stigning. Derfra og 
opp mot stien øker stigningen, men denne stien er allikevel bratt i fortsettelsen. 
 
Det er vist siktsoner på reguleringskartet. Disse berører naboeiendommene, men dette er 
krav som også gjelder for dagens bolig, så det det er kun en formalisering når den nå 
reguleres. 
 
 
Parkering. 
 
Parkeringsbehov for de nye boligene innenfor planområdet ivaretas med to 
biloppstillingsplasser per boenhet på egen tomt. Dvs 6 stk. En av dem i garasje. Men 
området avsatt til felles parkeringsanlegg vil kunne romme flere plasser, ved behov. 
 
Det er også rikelig plass til sykkelparkering. Da dette er tomannsboliger har en ikke avsatt 
egen plass til det. 
 
 
Interntrafikk. 
 
Atkomstvegen går langs garasjeanlegget med tilhørende kjøre- og parkeringsarealer for de 
to øverste husene. Nedre/første hus har egne parkeringsarealer. Mellom garasjene og øvre 
bygg er det rikelig plass for å snu for bl.a avfallsbilene. Alle husene har tilgang med bil, 
selv om løsningen er basert på at bilene skal parkere nærmest/i garasjene. 
 
 
Kollektivtilbud 
 
Nærmeste busstopp er i Rabbaveien. En buss hver vei på hverdager. 
 
 
Gående og syklende. 
 
Det er ingen fortau eller gang-/sykkelveger i Mosseveien. Langs Hengsleveien er det 
fortau. 
 

4.3. Strøm, og vann- og avløpsnett 

 
Det antas at det er tilstrekkelig kapasitet på eksisterende strøm og VA-nett i området for 
denne beskjedne utbyggingen.  
 
Det er satt krav i bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende 
ledningsnettet. 
 
 

4.4. Barn- og unges interesser 

 
Boligene vil ligge i et etablert boligområde, med et større lekeområde rett i nabolaget. 
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I kommuneplanens bestemmelser settes det krav til at det ved utarbeidelse av 
reguleringsplaner skal avsettes minimum 25m2 pr bolig til felles lekeplass. I denne saken 
vil det tilsvare 150m2. Det er avsatt til sammen ca 615 m2 felles leke- og uteområder. 
 
I tillegg er det satt i bestemmelsene at det skal være sandlekeplasser i tilknytning til 
husene. 
 

4.5. Universell utforming 

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell 
utforming. Uteområdene har slik stigning at de i stor grad innfrir dette. Eneste avvik er at 
høydeforskjellen mellom øvre og nedre bygg tilsier at stigningene her er for store. Men 
stigningene fra atkomstvegen og inn på tomtene har lite stigning. Det er satt krav i 
bestemmelsene om universell utforming. 
 

4.6. Grunnforhold 

Det er ikke utført særskilte geotekniske undersøkelser av planområdet. Byggegrunnen forventes 
i hht NGU-kartlegging å være), hav- og fjordavsetninger.   
 
Dette regnes i utgangspunktet så kunne inneholde ustabile masser, men det er ingen registrerte 
problemer her lokalt. Men for å være sikre mht geotekniske krav og eventuelle rasproblemer er 
det satt krav til geotekniske undersøkelser før tomta kan bebygges ytterligere enn den er i dag. 
 

4.7. Kulturminner 

I forbindelse med oppstart av med reguleringsplanen har Fylkeskommunen gitt 
tilbakemelding om at det ikke er nødvendig med sjakting av området mht automatisk 
fredede kulturminner. Men dersom det i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid blir 
funnet automatisk fredete kulturminner skal arbeid straks stanses og 
kulturminnemyndighetene i Buskerud fylkeskommune skal varsles. 
 

4.8. Risiko og sårbarhet 

Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse er fylt ut, og følger som eget vedlegg.  
 
Området tilsier ikke at det er nødvendig med særskilte utredninger. Det potensielt mest 
kritiske tema er grunnforholdene, men de skal undersøkes før det bygges.  
 
 

4.9. Miljøkonsekvenser 

 
Støy: 
 
Trafikkmengdene i området er så lave at støy ikke vil være et problem, dvs at en 
overskrider grenseverdiene i T-1521. Det finnes heller ikke andre støykilder i området som 
avgir nevneverdig støy. 
 
Det er derfor ikke behov for å utfør støyberegninger.  
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Biologisk mangfold: 
 
Området er i dag bebygd, og ligger i et gammelt boligområde. Vegetasjonen er preget av 
dette. 
 
Tilgjengelige naturdatabaser har ingen opplysninger om spesielle interessante naturtyper 
eller arter her. 
 
Ny bebyggelse vil ikke påvirke viltkorridorer eller viktige grøntdrag.  
 
En ser derfor ingen grunn til å øke kunnskapsgrunnlaget (§8), innføre føre-var-tiltak (§9), 
utrede belastningen på økosystem (§10), kostnader ved miljøforringelse (§11) eller omtale 
mulige miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§12). 
 


