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PLANBESKRIVELSE 
 
 
 
1. Kort presentasjon av planområdet 
 
 
 
a. Bakgrunn for planarbeidet- historikk 

Planområdet ligger mellom Hofsfossveien og Soknedalsveien.. Hole Utbygging- og 
Eiendomsselskap as (HUES) har nylig ferdigstilt 2 boligblokker i Soknedalsveien 10 og 
12, og har også kjøpt opp Hofsfossveien 3 og 5. Grunneier ønsker nå å fremme forslag 
om å utvikles Hofsfossveien 3 og 5 i tråd med nybyggene i Soknedalsveien 10 og 12.  
En fortetting som ønsket krever ny detaljplan. 

 
b. Hovedintensjonen i planen 

Eiendommene Hofsfossveien 3 og 5 er i dag bebygd med hver sin enebolig som 
planlegges revet.  

 Hensikten med detaljplanen er å tilrettelegge for fortetting med nye boliger/ny 
blokkbebyggelse. Hofsfossveien 1 er tatt med i planen for å avklare avkjørsel til 
eiendommen.  

 
c. Planavgrensning 

 
 
  Planen forholder seg til plangrensene i reguleringsplan for Movald mot Hofsfossveien og 

krysset Hofsfossveien/Soknedalsveien og til plangrense/eiendomsgrense mot Reguleringsplan 
for Soknedalsveien 10-12 mot vest. Hofsfossveien er tatt med i planen for å avklare evt. 
stenging av atkomst fra Soknedalsveien med mer. 

 
 
d. Eiendomsforhold  
 
 Tomten eies Hole Utbygging- og Eiendomsselskap AS 
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e. Tiltakshaver(e)/ konsulent 
 
 Tiltakshaver:  Hole Utbyggings- og Eiendomsselskap AS  
     v/Jan Solberg Fossveien 5, 3510 Hønefoss 
     Tel.:900 13 344. 
 
 Konsulent:  Link arkitektur AS  
    v/Oddveig Foss,  
    Elveveien 81, 1326 Lysaker,  
    Tel.: 67 12 43 11/91 76 46 31. 
 
 

2. Dagens situasjon 
 
Planområdet ligger nordvest for Hønefoss sentrum innenfor et eksisterende boligområde, 
og er avgrenset av Soknedalsveien i vest og Hofsfossveien i øst. 
 
a. Eksisterende bebyggelse og anlegg 

Planområdet er i dag bebygd med 3 eneboliger. Boligene er i 2 etasjer + 
sokkeletasje. Boligenes underetasje ligger inn mot en fylling som ble etablert i 
forbindelse med et tidligere jernbanespor. 
 

  
Hofsfossveien 5                                          Hofsfossveien 3 
Mønehøyde C+ 100,2    Mønehøyde C+ 101,1 

 
Hofsfossveien 1 (Gesimshøyde C+ 99,2) 
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Stasjonsområdet og næringsarealer preger nærområdet i vest, mens øst for 
planområdet ligger et nyere boligområde (blokker i 3 og 4 etasjer) mellom 
Hofsfossveien og Begna. 

 
Planområdet til venstre i bildet, - næringsarealene og NSB sine arealer til høyre. 
 

 
Bygg som er revet og erstattet med ny blokkbebyggelse. 
Planområdet og nærområdet midt i bildet og nyere boligområde øst for 
Hofsfossveien til høyre i bildet. (Bildet er tatt før oppføring av ny bebyggelse i 
Soknedalsveien 10 og 12). 
 
Blokkbebyggelsen i Soknedalsveien 10 og 12 er oppført i 4 etasjer og  har 
gesimshøyder på henholdsvis  C+102,9  og C+103,6. 
Ny bebyggelse i Soknedalsveien 10 og 12 og eksisterende bebyggelse langs 
vestsiden av Hofsfossveien er organisert i forhold til tilliggende vei. Eks. 
boligbebyggelse i planområdet ligger med ryggen til Hofsfossveien og har sin 
hovedhenvendelse mot vest. 
 

b. Samferdsel og teknisk infrastruktur  
Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til Hønefoss tog-  og busstasjon. 
Hofsfossveien 3 og 5 har atkomst fra Hofsfossveien sammen med Soknedalsveien 
10 og 12. Hofsfossveien 1 har direkte atkomst fra Soknedalsveien. 
Det er etablert buss-stopp på hver side av Soknedalsveien i krysset 
Hofsfossveien/Soknedalsveien.  
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Utsnitt av ledningsplan på kommunens nettside. 
 
 

c. Barn og unge, mye trafikanter og skolevei 
Det er opparbeidet gang- og sykkelvei langs vestsiden av Soknedalsveien og fortau 
langs østsiden Hofsfossveien. Regulert fortau langs vestsiden av Hofsfossveien er 
ikke opparbeidet.  
Fortau langs østsiden av Hofsfossveien leder til bussholdeplassene. 
 
Skolen for barnetrinnet vil være Veien skole og for ungdomstrinnet Veienmarka 
ungdomsskole. Begge skolene ligger med en avstand på ca. 1 km fra planområdet. I 
forbindelse med planarbeidet for Soknedalsveien 10 og 12, ble det avklart at 
skolevei skulle være langs Hofsfossveien, via Åsveien, over jernbanen og langs sti 
til Ludvik Grønvolds vei. 
 
 

d. Grønnstruktur/ vegetasjonstyper 
Planområdet har i dag et grønt preg og er opparbeidet med private hager. 
 
 

e. Vann og vassdrag, strandsone m.v 
Planområdet grenser ikke til vassdrag. 
 
 

f. Landskap/ landskapskarakter, topografi, høyde, helning/ retning 
Planområdet ligger i et relativt åpent landskapsrom med et relativt flatt terreng men 
Planområdet har begrenset fjernvirkning. Det lokale landskapsrommet er preget av 
elverommet langs Begna og NSBs sporområde. Eksisterende boliger i planområdet 
ligger på en fylling (tidligere jernbanefylling) mot Hofsfossveien, mens arealene 
vest i planområdet er flate. 
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Landskap 

 
 

g. Grunnforhold  
Iht. skredatlas.no ligger området i nærheten av et område der det er registrert lav 
(gul sone) eller middels grad (oransje sone) av faregrad for kvikkleire. 

 
Utsnitt fra nettside på skredatlas.no 
 
Uførte geotekniske undersøkelser viser at grunnforholdene er gode i forhold til 
planlagt bebyggelse. 
 

h. Kulturminner  
Det er ingen registrerte kulturminner, men på kommunens kartside er det avmerket 
flere bygninger med bevaringsverdi sør for Soknedalsveien. 
 

i. Sol-/ vindforhold, lokalklima 
Planområdet er vestvendt og har gode solforhold. 
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j. Miljøforhold (jord, luft, vann, støy) 

Planområdet har vært benyttet til boligtomt, men er en tidligere jernbanefylling. Området 
er noe støyutsatt for støy fra biltrafikk langs Hofsfossveien og Soknedalsveien.  
Luftdrag langs Begna bidrar til god luftkvalitet. 
I Hofsfossveien 5 er det, en 800 l oljetank som må saneres i forbindelse med 
utbyggingen. 
 

k. Dyre og planteliv – biologisk mangfold 
Det er innenfor planområdet ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede 
arter på Direktoratet for naturforvaltningsnettside  ”Artskart/Artsdatabanken”,  
 

 
”Artskart 1.6”: Utdrag fra Direktoratet for naturforvaltnings nettside 
  

 
Naturtyper: Utdrag fra Direktoratet for naturforvaltnings nettside 
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3. Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer  
 

a. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (1995) 
Retningslinjen stiller bl.a. krav til at det skal tilrettelegges arealer for barn og unge, og at 
disse arealene skal være skjermet for støy, luftforurensing og trafikkfare. 
Utearealer for barn og unge er ivaretatt innenfor tomta. Utearealene er skjermet for støy, 
luftforurensning og trafikkfare. Det er relativt langt til opparbeidede lekeplasser, 
idrettsarealer (se ”Grønn plakat” nedenfor), men relativt kort til naturområder langs elva 
mm. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (1993) 
Retningslinjen gir planmessige føringer som tilsier at det skal tas sikte på å begrense 
biltrafikk ved å prioritere utbygging med høy arealutnyttelse innenfor byggesonen og å 
legge til rette for god tilgjengelighet for kollektive reisemidler. 
Foreslått fortettingsprosjekt ligger i umiddelbar nærhet til Hønefoss togstasjon og 
busstasjon.  
Det er 700 m i luftlinje til Hønefoss sentrum som har et bredt utvalg av offentlig og privat 
service. Boligfortetting i Hofsfossveien legger derfor til rette for å begrense 
transportbehovet. 
 
Nasjonal transportplan 2006- 2015  
Planforslaget har ingen konsekvenser i forhold til Nasjonal transportplan. 
 
Stortingsmelding nr. 29 
I Stortingsmeldingen fremgår det bl.a. at i byer og tettbygde områder skal det legges større 
vekt på å utvikle et miljøvennlig utbyggingsmønster og transportsystem, med sikring av 
grønne områder. Byutviklingen må legge til rette for at kollektivtransporten kan ta en 
større andel av transportarbeidet. Boligbygging må i større grad finne sted innenfor 
allerede bebygde områder. Kvalitet i bebyggelse, utemiljø og stedsforming må sikres og 
sammen med lokale tjenester og aktiviteter danne ramme for et godt hverdagsliv og 
oppvekstmiljø.  
 
Planforslaget ivaretar alle disse målsettingene da fortetting innenfor byggesonen og nær 
sentrum reduserer transportbehovet 
 

b. Universell utforming   
Planforslaget ivaretar bestemmelsene i TEK vedr. krav til tilgjengelig boenhet og 
utearealene er flate og lett tilgjengelig for rullestolbrukere mm.  
 

c. Fylkesdelplan for byggegrenser og avkjørsler 
  Se uttalelse og forslagsstillers kommentar til uttalelse fra Statens vegvesen. 
 

d. Kommuneplan for Ringerike 
 Eiendommene er avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel. Planområdet ligger ikke 

innenfor sentrumsområdet i kommuneplanen, men det har den senere tiden skjedd en 
transformasjon av nærområde, fra eneboliger til blokkbebyggelse (Soknedalsveien 10 og 
12 og  Planen inneholder bestemmelser om at det skal avsettes min. 25 m² pr. bolig til 
støyskjermede lekeplasser. Annet felles uteoppholdsareal kommer i tillegg. 
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e. Gjeldende reguleringsplan 

 
 

Planområdet  ligger innfor plan 127-3 Molvaldområdet og er regulert til 

småhusbebyggelse på inntil ¼-del av tomtens totale areal, maks. 2 etasjer eller maks 

gesimshøyde på 8 m. Det åpnes for sokkeletasjer der terrenget legger til rette for det. 

Gjeldende reguleringsplan foreslås opphevet og erstattet med foreliggende forslag til 
reguleringsplanen for planområdet. 
 

 

 
Gnr. 49, bnr. 36 og 124 har regulert atkomst gjennom reguleringsplan for Soknedalsveien 
10-12. Atkomst til disse eiendommene er opparbeidet iht. planen. 
Reguleringsplan for Soknedalsveien 10 og 12 åpner også for at gnr. 49 bnr. 125 skal ha 
atkomst via felles avkjørsel, men denne eiendommen har avkjørsel fra Soknedalsveien i 
dag. 

 
f. Grønn plakat 

Planområdet er i Grønn plakat angitt med ”en del verdi”.  
Planområdet er angitt som boligområde uten tilgang til lekearealer innenfor en avstand på 
200 i ”temaplan Nærlekeplasser” i Grønn plakat. 
Planområdet er ikke avmerket med særlige hensyn på ”temakart Landskap” i Grønn plakat. 
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g. Kommunedelplan for gående og syklende  
I Kommuneplan for gående og syklende vedtatt 1995 er det vist en tracé langs 
Hofsfossveien forbi planområdet Tracéen er navngitt som Rute 5 og er en tracé fra 
Meieriet – Begnamoen og er planlagt med 2-sidig fortau med en samlet bredde på 
kjørebane og fortau på10,5 m. 
 

  

 
 
Fortau på østsiden av Hofsfossveien er opparbeidet, mens fortau på vestsiden er regulert i 
reguleringsplan for Movald (plan nr. 127-05) men er ikke opparbeidet.  

 
 
 

4. Hovedinnhold i planen 
 

 
a. Bebyggelse og anlegg (valg av bygningstype, antall, bygningsstruktur, 

funksjoner, kvalitet) 
 

Hofsfossveien 3 og 5 – felt B1: 

Eksisterende eneboliger i Hofsfossveien 3 og 5 foreslås revet og erstattet med 2 
sammenbygde boligblokker (lavblokker) med til sammen 14 boenheter. Lavblokken 
foreslås lagt med lengderetningen langs Hofsfossveien og ca. i fasadelinje med 
tilliggende bebyggelse mot Hofsfossveien. (Avstand til midt vei i Hofsfossveien er 
ca. 12.5 m), 
Illustrasjonsprosjektet viser boligene med en hovedhenvendelse mot solrike 
hagearealer vest for boligene. Alle boliger og balkonger er vestvendte og vil få gode 
solforhold.  
Boligbygget foreslås med 2 etasjer mot Hofsfossveien og 2 etasjer + underetasje 
mot vest. Underetasjen inneholder 2 leiligheter, Inngang til felles trapperom, boder 
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og parkering.  Parkering etableres delvis i åpne underetasjen, delvis som 
bakkeparkering. 
Boligbygget, bod for søppelhåndtering og parkering på bakkeplan (6 p-plasser) vil 
ha et bruksareal på 1750 m2 BRA. (BRA-arealet omfatter også all parkering, både i 
U.- etg. og på terreng, samt arealer på balkong). Se vedlagte BRA-beregning 
 
Bebyggelsens plassering er sikret gjennom byggegrenser på plankartet. Trapper i 
terrenget, markterrasser og levegger på bakkeplan kan ligge utenfor byggegrense, 
men skal ha minimum avstand til nabogrense på 1 m.  
Balkonger kan ligge utenfor byggegrense mot sørvest med inntil 2,5 m. Bygg for 
avfallshåndtering skal plasseres nær innkjørsel, og kan ligge utenfor byggegrense.  
 
Heis, trapp og oppbygg for tekniske installasjoner kan ha en maks. høyde på 1, 0 m 
over maks. gesimshøyde. 

 
BRA-arealer i illustrasjonsprosjektet i felt B1 

 
3.etg   579,0 m2 
2.etg   579,0 m3 
1.etg     498,0 m2 
6 P-plasser på terreng   78,2 
Bod                 14,5 m2 
Tot              1748,7 m2 

 
Estetikk  
I illustrasjonsprosjektet er det vist et boligbygg med et tidstypisk arkitektonisk 
uttrykk. Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at bebyggelsen skal ha flate 
tak, at materialbruk og fargebruk skal brukes som virkemiddel for å underdele 
volumene, samt at bebyggelsen skal oppføres i mur/puss med innslag av tre. 
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Hofsfossveien 1- felt B2: 

Hofsfossveien 1 er i dag uregulert, men tas med i planen for å sikre eiendommen 
veirett over  felt B1 i en evt. fremtidig situasjon der antall boenheter i Hofsfossveien 
1 økes i forhold til dagens situasjon. Reguleringsforslaget legger opp til at tilnærmet 
dagens status på eiendommen legges inn i reguleringsforslaget, dvs. at eiendommen 
foreslås regulert til småhusbebyggelse; med én hovedboenhet + en bileilighet på 
inntil 60 m². Dersom antall boenheter skal økes i forhold til dagens situasjon, må det 
fremmes ny reguleringsplan for eiendommen. 
 
Uteoppholdsarealer (Felt B1- Hofsfossveien 3 og 5) 
Hofsfossveien 3-5 vil ha et tomteareal på over 200 m², men arealet mot 
Hofsfossveien er bratt. Utearealene mot sør og vest er relativt flate, og har solrik 
beliggenhet. Felles utearealer med god brukbarhet vurderes derfor til å være ca. 380 
m², dvs. et felles uteareal pr. boenhet på i overkant av 27 m²  pr. boenhet. Basert på 
illustrasjonsprosjektet stilles det krav om et felles uteareal på bakkeplan på 25 m² 
pr. boenhet. I tillegg er det stilt krav om private balkonger/privat uteareal på 
bakkeplan for leiligheter i 1. etg. Private uteareal på balkong/terrasse kan innglasses. 
Illustrasjonsprosjektet viser et todelt uteareal på bakkeplan som kombinert 
lekeplass/felles uteoppholdsareal sørvest for boligene. Det største utearealet på 
bakkeplan vil ligge lengst mot sør. Lekearealene/felles utearealer har en solrik 
beliggenhet, og vil være skjermet i forhold til støy fra veitrafikk.  
 

 

 
 
Skisse som viser utearealkravet kan oppfylles. 
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b. Samferdsel og teknisk infrastruktur (legger man vekt på noe spesielt? Kan 
man fokusere spesielt på gang/ sykkel/ kollektiv transport?) 
 
Atkomst og parkering 
Atkomst til planområdet legges fra felles avkjørsel (Fa1) regulert i reguleringsplan 
for Soknedalsveien 10-12. Alle eiendommene innenfor planområdet er sikret rett til 
atkomst over Fa1 i denne planen.  
Foreliggende reguleringsforslag foreslår at dagens avkjørsel fra Soknesdalsveien til 
Hofsfossveien 1 (gnr. 49 bnr. 125) opprettholdes, men at atkomsten stenges dersom  
Hofsfossveien 1, gjennom en ny reguleringsplan, gis tillatelse til utvidelse med flere 
boenheter enn dagens småhusbebyggelse.  I en slik situasjon gis Hofsfossveien 1 rett 
til atkomst over felt B1. Atkomst til Hofsfossveien 1 kan da legges  mellom ny 
bebyggelse i felt B1 og parkeringsplass/lekearea/felles uteoppholdsareal for feltet.  
 
Det er avsatt plass for renovasjon ved innkjøring til felt B1. Det er ikke plass til å 
snu renovasjonsbil/flyttebil inne på felt B1, men renovasjonsbil og flyttebiler kan 
snu på felles avkjørsel innenfor reguleringsplan for Soknedalsveien 10 og 12. 
(Renovasjonsbil rygger inn på gårdsplassen til B1). 
 
Det foreslås parkeringsdekning iht. gjeldende parkeringsvedtekt, dvs. 1 p-plass pr. 
boenhet. Minimum 1 av plassene skal være HC-plass. 
 

Vegretter, tinglyst heftelse og trafikkbelastning på regulert avkjørsel ut i 
Hofsfossveien 
Eiendommene Hofsfossveien 1,3 og 5 er sikret rett til atkomst over Fa1 i 
reguleringsplan for Soknedalsveien 10-12. Forslag til reguleringsplan innebærer en 
økning i antall boenheter i forhold til den veiretten som er sikret over felt Fa1 i 
reguleringsplan for Soknedalsveien 10-12. Felles avkjørsel Fa1 ligger på gnr. 49 
bnr. 2, og det er tinglyst en heftelse på  gnr. 49 bnr. 2 som gir gnr. 49 bnr.124 
(Hofsfossveien 3) og gnr. 49 bnr.136 (Hofsfossveien 5) veirett over eiendommen. 
Se tinglyst erklæring, vedlegg 1. 

Opparbeidet avkjørsel ut i Hofsfossveien er dimensjonert for 10 boenheter flere enn 
det som ble bygd i Soknedalsveien 10 og 12. Planforslaget innebærer etablering av 
14 nye boenheter, mens 2 eksisterende boenheter rives. Gjennomføring av 
foreliggende reguleringsforslag innebærer en økning på kun 2 boenheter i forhold til 
de antall boenhetene som var forutsatt å bruke atkomtsten i reguleringsplan for 
Soknedalsveien 10 og 12. En så liten økning vil ikke ha konsekvenser for 
trafikksikkerheten eller dimensjonering av atkomsten for øvrig. 

Oppheving av regulert atkomst til Hofsfossveien 5 

I reguleringsplan for Soknedalsveien 10 og 12, er det regulert egen atkomst til 
Hofsfossveien 5. I foreliggende planforslag blir denne atkomsten overflødig og 
foreslås opphevet. 
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c. Grønnstruktur/ ”vegetasjonstypevalg” (overordnet/ lokal) 
Utbyggingsforslaget i Hofsfossveien 3-5 er i dag eneboligtomter med private hager, 
og utomhusarealene i planforslaget vil opprettholde området grønne preg.  
 

d. Landskapsvirkning (nær/ fjern) 
Planområdet har begrenset fjernvirkning. Foreslått bebyggelse er både lavere og 
består av mindre volumer enn boligbebyggelsen i Soknedalsveien, og vil derfor ikke 
fremstå som en dominerende utbygging i forhold til nærområdet. 

Fotomontasjer som viser forholdet til eksisterende bebyggelse.  
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e. Terrengbehandling, landskapsforming  
Eksisterende boliger i Hofsfossveien 1-5 ligger delvis inn i en tidligere 
jernbanefylling. Eksisterende terreng opprettholdes, og boligenes plassering på 
tomta og innpassing av parkering i underetasje, gir god terrengtilpasning.  
 

 
Snitt som viser tilpasning i forhold til eksisterende terreng og eksisterende 
bebyggelse.  
 
 

f. Samfunnssikkerhet (skred/ ras, flom) 
 
Geoteknikk 
Geostrøm har utarbeidet rapport som omfatter geotekniske forhold (se vedlegg 2). 
Rapporten konkluderer med at grunnforholdene er tilfredsstillende i forhold til 
planlagt bebyggelse. 
 
Flom 
Det er ikke utarbeidet Flomsonekart oppstrøms Hønefossen. NTH Vassdrags- og 
Havnelab.  gjorde i 1975 et omfattende modellforsøk av beregnede vannstandskoter 
i forbindelse med utbyggingen av ny kraftstasjon i Hønefossen.  (Relevante deler av 
rapporten er vedlagt). Dette viser at ved en vannføring på 1100m3/sek i Begna 
(tilsvarende 200-årsflom) vil vannstand ved målepunkt V.M 5 ligge på kote 89.46. 
Bebyggelsen i Hofsfossveien 3 og 5 med laveste gulvnivå på ca. kote 90.5 vil 
fortsatt ligge betryggende over flomvannet.  Se for øvrig vedlagte ROS-analyse. 

  

g. Klimatilpasning  
 Det er i reguleringsplanen stilt krav om tilrettelegging av vannbåren varme. 

Det er også stilt krav om at takvann og overvannshåndtering i størst mulig grad skal 
skje på egen grunn.  
 

h. Forurensning og miljøtilpasning/ funksjons- og kvalitetskrav til bygninger; 
anlegg og utearealer 

 
Støy 
I forbindelse med bygging av boligene i Soknedalsveien 10 og 12 er det allerede 
oppført støyvoll/støyskjerm langs Soknedalsveien 10-12 og langs Hofsfossveien 3, 
samt litt inn på Hofsfossveien 1.  Dagens støyvoll/støyskjerm har en topp høyde på 
ca. kote c+  93,5 dvs. en netto høyde på ca 3,5 m i forhold til utearealene på 
Hofsfossveien 3, men denne skjermer ikke foreslåtte boliger i Hofsfossveien 3 og 5 
i tilstrekkelig grad.  
Pga. terrengformasjonene er det vanskelig å støyskjerme i forhold til trafikk fra 
Hofsfossveien. Det er ikke mulig å støyskjerme alle fasadene og det er i 
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bestemmelsene presisert at det stilles krav om at minimum ett soverom i hver 
leilighet skal tilfredsstille kravet om 55 dB utenfor soverom. I tillegg stilles det krav 
om at det skal installeres balansert ventilasjon i alle leilighetene. 
Det foreslås støyskjerm langs nabogrensen mot Hofsfossveien 1. Dersom denne 
bygges i 2 m høyde, vil utearealene på Hofsfossveien 3-5 i sin helhet bli skjermet, 
men for å oppnå tilfredsstillende lydnivå på balkong og  utenfor soverom mot 
sørvest i 3. etg., må støyskjerm mot Soknedalsveien og i nabogrense mot 
Hofsfossveien 1 ha høyder på 0,5-1,0 m høyere enn dagens støyskjerm mot 
Soknedalsveien (høyest i grensen mot Hofsfossveien 1). 
Tiltakshaver har planer om innglassing av balkongene. Innglassing vil også kunne 
støyskjerme i forhold til lydnivå utenfor soverom mot sørvest. Dersom dette 
gjennomføres, vil støyskjerm i 2 m høyde  i grensen mot Hofsfossveien 1 mest 
sannsynlig være høyt nok for å ivareta støykravene også for støy utenfor soverom i 
3. etg. Detaljerte beregninger for støy utenfor soverom mot sør/støy på utearealer i 
forhold til høyde på støyskjermer må avklares i rammesøknad. 
 

Illustrasjonsprosjektet viser en situasjon med 2 m støyskjerm i grensen mot 

Hofsfossveien, støyskjerm mot Soknedalsveien 0,5 høyere enn dagens skjerm for å 

støyskjerme utearealet. samt innglassing av balkongene for å ivareta støyskjerming 

av balkonger og tilfredsstillende lydnivå utenfor soverom. 

 

I en situasjon med evt. utbygging i Hofsfossveien 1 med atkomst over 
Hofsfossveien 3-5 vil støyskjerm i grensen mellom eiendommen kuttes. I denne 
situasjonen sikrer planen at det skal etableres støyskjerm mellom Hofsfossveien 1 
og Soknedalsveien som gir nødvendig støyskjerming både for felt B2 
(Hofsfossveien 1) og felt B1 (Hofsfossveien 3 og 5). 
Se vedlagte utredning av støy utført av sivilingeniør Bjørn Leifsen. 

 
Luftkvalitet 
Det er gjort beregninger av luftforurensning. Beregningsresultatene viser at 
planområdet ligger langt under grenseverdiene som er fastlagt i de nye 
retningslinjene for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).  
Se vedlagte utredning av luftforurensning utført av sivilingeniør Bjørn Leifsen. 

 

Jordforurensning 
Det skal i forbindelse med rammesøknad utredes om det foreligger jordforurensning 
på tomta. 

 
Sol- og skyggeforhold 
Vedlagte sol- og skyggediagrammer viser at uteoppholdsarealer og balkonger vil få 
gode solforhold. 
 

 
a. Universell utforming 

Utearealene på vestsiden er tilnærmet flate og vil ha universell utforming for 
rullestolbrukere/bevegelseshemmede. Teknisk forskrift stiller krav til heis og krav 
om tilgjenglig boenhet (Dvs. at planløsning skal være tilpasset for rullestolbrukere). 
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5. Virkninger av planen 
 

a. Forholdet il overordnede planer 
Planforslaget bidrar til måloppnåelse av overordnede føringer i rikspolitiske 
retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging og kommuneplanens 
føringer om at hovedtyngden av boligutviklingen skal skje nær kollektivårene og 
nær Hønefoss sentrum. Nærområdet gjennomgår en transformasjon med 
boligfortetting. Forslaget bygger opp under denne utviklingen. 
 

b. Bebyggelsesstruktur, høyder og estetikk 
Foreslåtte boliger har en grunnflate, høyder og volum som er godt tilpasset høyder 
og målestokk i tilliggende blokkbebyggelse: Gesimshøyde på foreslått bebyggelse 
har samme høyde som mønehøyde på blokkbebyggelsen øst for Hofsfossveien og er 
ca. 3 m lavere enn gesimshøyde på blokkbebyggelsen i Soknedalsveien 10. 
Høydemessig vil foreslått bebyggelse også ha en god tilpasning til eksisterende 
bolig i Hofsfossveien 1 og nabobygg i Hofsfossveien 7, da gesimshøyde på foreslått 
gesimshøyde ligger kun 1 m over henholdsvis gesimshøyde og mønehøyde i 
Hofsfossveien 1 og 7.  (Se vedlagte snitt og oppriss). 
Gesimshøyde på foreslått ny bebyggelse ligger lavere enn mønehøyde på 
eksisterende bebyggelse i Hofsfossveien 3 og 5 (Bygg som rives). 
Foreslått bebyggelsesstruktur der boligene legges med ca. samme avstand som 
tilgrensende bebyggelse, er i tråd med eksisterende bebyggelsesmønster og 
forsterker Hofsfossveien som ”gaterom”.  
 
Bebyggelsen vil få svært begrenset landskapsvirkning, all den stund de nye boligene 
har volumer og høyder som glir godt inn tilgrensende bebyggelse. 
Krav om underdeling av volumene ved hjelp av material- og fargebruk vil bidra til 
at volumet på ny bebyggelse blir mindre dominerende.  
 
 

 
Snitt som viser høyder i forhold til tilliggende bebyggelse. 
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c. Sol- og skyggeforhold – konsekvenser for tilliggende bebyggelse 
Med unntak av den laveste solen i desember, vil ikke utbyggingen ha konsekvenser 
for sol- og skyggeforhold for boligbebyggelsen øst for Hofsfossveien . 
Hofsfossveien 1 ligger sør for foreslått utbygging, og vil ikke bli berørt av 
utbyggingen mht. solforhold. 
 
 

d. Trafikale konsekvenser 
Reguleringsplan for Soknedalsveien 10 og 12 la opp til 10 flere boenheter enn det 
som ble bygd. Hofsfossveien 1,3 og 5 hadde atkomst til Hofsfossveien via denne 
planen. Foreliggende planforslag legger opp til 14 nye boenheter, mens 2 rives, dvs. 
at planen åpner for 2 flere boenheter enn det som var forusatt i reguleringsplan for 
Soknedalsveien 10 og 12. Trafikkøkningen som genereres av økning av 2 boenheter 
gir ingen merkbare trafikale konsekvenser, verken i forhold til avkjørsel ut til 
Hofsfossveien eller konsekvenser for trafikkavvikling på veinettet i nærområdet.  
 
Etablert fortau langs østsiden av Hofsfossveien ivaretar trafikksikker gangatkomst 
til bussholdeplasser i krysset Hofsfossveien/Soknedalsveien. Skolevei ble vurdert i 
forbindelse med reguleringsplan for Soknedalsveien 10 og 12. For å bedre 
trafikksikkerheten for myke trafikanter bør det opparbeides gangfelt. (Dette kan 
opparbeides uten reguleringsplan). 
  
 

e. Konsekvenser for vann og vassdrag 
Planforslaget berøres ikke av vann og vassdrag. 
 

f. Konsekvenser i forhold til forurensning og miljøtilpasning 
Støy og luftkvalitet 
Planforslaget innebærer en økning på 2 boenheter i forhold til forutsetningene som 
lå til grunn for reguleringsplan for Soknedalsveien. En slik økning vil ikke generere 
økt biltrafikk som vil gi merkbar endring i luftkvalitet og veitrafikkstøy for 
nærområdet. Se også vedlagte utredning av støy og luftkvalitet fra siv.ing.Bjørn 

Leifsen. 

 
Overvann 
Reguleringsplanens krav om fordrøyning av overflatevann, bidrar til mindre risiko 
for oversvømmelser også for naboområdene. 
 

g. Konsekvenser for grønnstruktur 
Planforslaget berører ikke av noen av temaplanene under ”Grønn plakat”, og har 
derfor ingen konsekvenser for vedtatte grønnstrukturer. Grønne utomhusarealer 
sikrer at områdets grønne preg opprettholdes. 
 

h. Konsekvenser for biologisk mangfold/ forholdet til naturmangfoldsloven 
For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldlovens § 7 at 
prinsippene i naturmangfoldslovens §§ 8-12 skal legges til grunn for som 
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retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal fremgå av 
beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken. 
Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold, (jf. Naturmangfoldslovens § 
8) vises det til at planområdet omfatter eksisterende boligtomter med bolig og 
garasje, og der ubebygde arealer består av gruslagte flater, plener med busker og 
enkeltstående trær. 
Det er innenfor planområdet ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede 
arter, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Direktoratet for 
naturforvaltningsnettside. Dermed er det ikke påvist mulige effekter av tiltaket på 
naturmangfold. Kravet i naturmangfoldslovens § 8 om at saken skal baseres på 
eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. 
I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget, og det ikke kan 
påvises effekt av tiltaket på verdifull natur, er det iht. naturmangfoldsloven ikke 
nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i 
naturmangfoldsloven §§ 9-12 
 

i. Helse og fritid (friluftsliv/ jakt, idrett/ lek) 
Planområdet er ikke tilgjengelig for allmennheten i dag, og berører ingen planer for 
sikring av friluftsarealer, lekearealer eller idrettsarealer for allmennheten.  
 

j. Kulturminner/ kulturmiljø 
 Planforslaget berører ikke kulturminneverdier sør for Soknedalsveien. 

 
k. Konsekvenser for barn og unge 

Planforslaget berører ikke eksisterende lekearealer med mer, og har derfor ikke 
konsekvenser for barn og unge utenfor planområdet. 
Barn og unges interesser er ivaretatt i planen mht. tilgang til utearealer.  
 

l. Skolekapasitet, barnehagetilhørighet 
Erfaringsmessig er det seniorer som selger rekkehus/eneboligene sine som flytter 
inn i nye sentrumsnære boligblokker. Dette har bl.a. vært tilfelle i Soknedalsveien 
10 og 12. Det er derfor grunn til å tro at det samme vil skje i nybygg i Hofsfossveien 
3 og 5. Dvs. at etablering av 12 nye boenheter ikke vil ha konsekvenser for skole- 
og barnehagekapasitet ved innflytting av leilighetene.  
 

m. Konsekvenser for samfunnssikkerhet - Oppsummering av ROS-analyse 
 

Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. 
 
De viktigste uønskete hendelsene for planen vil være:  

• Ulykker i anleggsfasen som involverer barn i nærområdet. 
• Økt mengde av overvann som følge av økt nedbørsmengder. 
• Støy på utearealer og støy på fasade. 

 
Risikoreduserende tiltak 

1. For å hindre ulykke med barn på anleggsområdet, må området inngjerdes og 
ellers være godt sikret etter arbeidstid.(Sikres i byggesaken) (Inngår  i HMS-
delen i tilbudsunderlaget til entreprenørene) 
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2. For å hindre oversvømmelser i forbindelse med økte nedbørsmengder, stilles det 
krav om at overvann i størst mulig grad skal håndteres på egen grunn. 

 
3. For å hindre uønsket støy på fasade og på utearealer, stilles det krav til 

støyskjerming.  
 
Risikoreduserende tiltak 2 og 3 er tatt inn som krav i reguleringsplanen. Tiltak 1 
håndteres i forbindelse med byggesaken. Se vedlagte ROS-analyse. 
 
 

6. Varsel oppstart av planarbeid og innkomne forhåndsuttalelser 
 
Oppstart av planarbeid for Hofsfossveien 3- 5 ble kunngjort i Ringerike blad 17.02.2012. 
Planarbeidet ble også kunngjort på kommunens nettside. Brev til naboer og offentlige 
instanser ble sendt sammen dag. Planområdet ble utvidet til å også omfatte Hofsfossveien 1, 
og planen ble varslet på nytt 07.06.2012 
 
Forslagsstiller har mottatt følgende uttalelser ved 1. gangs varsel 

1. Buskerud Fylkeskommune    datert 17.02.2012 
2. Statens vegvesen      datert 03.03.2012 
3. Fylkesmannen i Buskerud    datert 05.03.2012 
4. NVE       datert 19.03.2012 
5. Ringerike kommune, kommunalteknisk tjeneste  datert 23.02.2012 
6. Ringerike kommune, trafikkrådet   datert 12.03.2012 
7. Ringerike kommune, Råd for funksjonshemmede datert 07.03.2012 
8. Ringeriks-Kraft Nett     datert 19.03.2012 

 
Buskerud Fylkeskommune 

Fylkeskommunen kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner i planområdet, men ber om 
at følgende tas inn reguleringsbestemmelse: 
”Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet 
straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunens varsles, jmf. Kulturminneloven § 
8, 2. ledd.” 
 

Forslagsstillers kommentarer: 
Fylkeskommunens innspill er imøtekommet i planforslaget. 

 
Statens vegvesen 

Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet og evt. nødvendige endringer av veg- og 
trafikkforhold på riks-/fylkesvei må ivaretas i planarbeidet. Planområdet har atkomst via 
regulert atkomst i reguleringsplan for Soknedalsveien 5-7 der det er stilt krav om at før 
utbygging skal det gjennomføres trafikkanalyse for å påvise at veisystemet ikke overbelastes, 
og Statens vegvesen ber om dokumentasjon på at dette er gjennomført. Statens vegvesen 
stiller krav om at planen ivaretar stenging av enkeltavkjørsler og at frisiktssoner inkluderes i 
planen. Det påpekes at det normalt også kreves at plangrensen legges til senterlinje i vei som 
berøres, slik at veg- og trafikkforholdene avklares entydig. Statens vegvesen krever at det 
legges inn som rekkefølgebestemmelse at planområdet knyttes til regulert atkomst fra 
Hofsfossveien i plan 319. 
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Støyforhold må dokumenteres og nødvendige avbøtende tiltak må innarbeides i planen.  
Regulert støyskjerm langs fv. 35 må forlenges slik at hele boligområdet støyskjermes, jfr. T-
1442 og TA-2115. For konkret utforming av støyskjerm vises det til Statens vegvesens 
behandling av innsigelse til plan 319 i brev av 16.10.2006.  
Normal byggegrense er 50 m, men det er i tidligere planer i området akseptert byggegrense på 
15 m. Dette forutsetter at støy og andre miljøforhold er tilfredsstillende. 
Dersom Statens vegvesens innspill ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i planen, eller dokumentert i 
planen, uttaler Statens vegvesen at det vil kunne medføre innsigelse. 
Statens vegvesen ønsker at  49/125, Hofsfossveien 1 skal tas med i planarbeidet 
 
 

Forslagsstillers kommentarer: 
Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet er beskrevet i planforslaget. Kjøre- og 
gangatkomst er ivaretatt i plan 319.  Atkomstforhold i denne planen er dimensjonert 
for det antall boenheter som foreslås i planen. Planen viser stenging av eksisterende 
avkjørsler til Hofsfossveien 5 samt atkomst til Hofsfossveien 1 ved utvidelser utover 
dagens areakbruk. Frisiktssoner er vist i plan 319, men også delvis vist i foreliggende 
plan.  
Rekkefølgebestemmelse vedr. atkomst er ivaretatt i planforslaget. 
Bebyggelsen foreslås lagt med samme avstand til fylkesvei 172 som tilliggende 
bebyggelse dvs. ca. 12,5 m til midt vei. Lik avstand fra fasadeliv til veg gir en estetisk 
god løsning for gaterommet i Hofsfossveien. Videre fortau på vestsiden av 
Hofsfossveien allerede sikret i gjeldende reguleringsplan, og foreliggende plan endrer 
ikke på dette. Arealet mellom foreslått bebyggelse og Hofsfossveien/fv. 172 er ikke 
viktig som uteoppholdsareal, dvs. at foreslått plassering av bebyggelse/disponering av 
planområdet ikke er til hinder for en evt. veiutvidelse.og er evt. behov for veiutvidelse 
ivaretatt. Det antas at det er lite realistisk å kreve riving av tilliggende eiendommer. 
Dette tilsier at etablert byggegrense i området bør videreføres i planen. 
 

NVE 
NVE opplyser at planområdet ligger i nærheten av 2 områder med risiko for kvikkleireskred, 
og det bør i forbindelse med planarbeidet avklares om det er fare for kvikkleire i planområdet. 
Plandokumentene må tydelig vise hvordan skred, flom og annen vassdragsrelatert fare er 
vurdert basert på foreliggende krav og retningslinjer.  
 

Forslagsstillers kommentarer: 
Geostrøm har utarbeidet rapport som omfatter geotekniske forhold (se vedlegg 2). 
Rapporten konkluderer med at grunnforholdene er tilfredsstillende i forhold til planlagt 
bebyggelse. 
Se kap vedr. flomfare. 
 

 
Ringerike kommune, kommunalteknisk tjeneste  

• Ny boligbebyggelse forutsetter muligens støyutredning. 
• Atkomstmulighet fra Hofsfossveien over planmrådet for gnr. 49/bnr. 125 

(Hofsfossveien 1) må sikres. 
• Krav til avstand fra bygg og kommunale VA-ledninger er 4 m. Dersom avstanden blir 

mindre, må ledningene evt. flyttes. Kravet til brannvann  50l/s med maks. langeutlegg 
på 100. Det opplyses at begge kravene over ser ut til å være ivaretatt. 
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• Kommunen ønsker tilknytning til kommunens vann- og avløpskummer nordvest for 
Hofsfossveien 3 og 5. 

• Det vises til at fremføring av fjernvarme til området er under prosjektering. 
 

Forslagsstillers kommentarer: 
 De 2 første punktene er ivaretatt i planarbeidet. Øvrige punkter følges opp i 
byggesaken. 

 
 
Ringerike kommune, trafikkrådet 
Det må etableres gangfelt for kryssing av Hofsfossveien 
 

Forslagsstillers kommentarer: 
Forslagsstiller mener at gangfelt kan etableres uten reguleringsplan, og er åpen for at 
trafikkmyndigheten etablerer dette. 

 
Ringerike kommune, Råd for funksjonshemmede 
Råd for funksjonshemmede tar saken til orientering. 
 
Ringeriks-Kraft Nett  
Ringeriks-Kraft Nett har ledningsnett i kanten av planområdet og ber om å bli informert 
videre i prosessen for evt. endringer. 
 
 
Forslagsstiller har mottatt følgende uttalelser ved 2. gangs varsel 
Statens vegvesen      datert 03.07.2012 
Fylkesmannen i Buskerud     datert 18.06.2012 
Ringerike kommune ved Kommuneoverlegen  datert 25.06.2012 
Ringerike kommune ved miljøvernrådgiver/forurensning datert 25.06.2012 
 
Statens vegvesen 
Det ble etter 1. gangs varsling av planarbeidet (02.05.2012) avholdt møte med Statens 
vegvesen der det ble avtalt at det skulle utarbeides en ny støyutredning som skulle sendes 
Statens vegvesen ved varsel om ny oppstart.  
Statens vegvesen ber om at innpill i uttalelse av 02.03.2012 blir lagt til grunn for planarbeidet.  
Og viser i tillegg til nye retningslinjer for støy og luftkvalitet. 
Statens vegvesen mener at oversendt støyutreding er mangelfull, og ut fra oversendt materiale 
krever Statens vegvesen fortsatt at direkte atkomst fra fv. 35 stenges og at eksisterende 
støyskjerm forlenges slik at hele boligområdet nå støyskjermes.  
Det er skifte av fartsgrense ved innkjøring til eiendommen 49/125 (Hofsfossveien 1) og 
Statens vegvesen mener at bruken av eiendommen synes å ikke være i tråd med gjeldende 
plan (enebolig). Faktisk bruk av eiendommen tilsier at det må reguleres 4x70 m frisikt. 
Det må inngås gjennomføringsavtale med Statens vegvesen om evt. forlengelse av støyskjerm. 
 

Forslagsstillers kommentarer: 
Nye retningslinjer for støy og luftforuresning er lagt til grunn for planen.  
Ved gjennomføring av ny bebyggelse i Hofsfossveien 3 og 5 vil ikke støyskjerm forlenges 
langs Soknedalsveien utover allerede regulert støyskjerm. Det er i planen lagt til grunn en 
frisikt på 4x40 m, dvs. ca. det som vil være mulig å få til med etablerte støyskjermer.  
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Fylkesmannen i Buskerud 
Fylkesmannen viser til tidligere uttalelse ved 1. gangs varsel om oppstart. I tillegg vises det til 
T-1520 om luftkvalitet i arealplanlegging. 
 
Forslagsstillers kommentarer: 

Luftkvalitet er utredet og er ikke i konflikt med grenseverdiene i retningslinje T-1520. 
 

Kommuneoverlegen 
Kommuneoverlegen ber om at fellesarealene tilrettelegges med felles uteplasser for rekreasjon 
og sosiale møteplasser, trygge lekeplasser skjermet for forurensning og med akseptable sol- og 
skyggeforhold og i le for vær og vind. Utearealene må utformes med universell utforming, 
herunder allergivennlig beplantning. En andel leiligheter må være universelt utformet. 
Det sies videre at planarbeidet må sikre trygg gang- og sykkelvei til Hønefoss sentrum, og at 
ivaretakelse av vassdrag og grøntområder må ivaretas for å sikre rekreasjon. 
 

Forslagsstillers kommentarer: 
Planforslaget ivaretar alle kommuneoverlegens innspill, med unntak av det som 
berører gang og sykkelvei til Hønefoss sentrum, da det ikke anses at det er relevant at 
en så liten plan skal ivareta en så stor planoppgave. 

 
Ringerike kommune ved miljøvernrådgiver/forurensning 
Da det er funnet forurensning i grunnen på omkringliggende tomter, må dette undersøkes. 
 

Forslagsstillers kommentarer: 
Det er stilt krav i planbestemmelsene om at jordforurensning skal kartlegges ved 
søknad om rammetillatelse. 

 
 
26.11.2012, Lysaker 
Link arkitektur AS 
 
Vedlegg: 

1. Detaljregulering, plankart (pdf- og SOSI-format) 
2. Forslag til bestemmelser 
3. Illustrasjonsprosjekt som er lagt til grunn for planforslaget inkl. sol- og 

skyggediagrammer 
4. Tinglyst heftelse som sikrer felt B1 veirett over gnr. 49 bnr. 2. 
5. Geoteknisk rapport utarbeidet av Geostrøm datert 22.05.2012 
6. Utdrag fra rapport vedr. flomfare fra NTH Vassdrags- og Havnelab. 
7. Støyutredning og utredning av luftforurensning utarbeidet av siv.ing Bjørn Leifsen 

datert 02.11.2012 
8. ROS-analyse datert 20.11.2012 
9. Dokumentasjon på varsling av planarbeidet 
10. Uttalelser ved 1. gangs varsel om oppstart av planarbeid 
11. Uttalelser ved 2. gangs varsel om oppstart av planarbeid 
12. Møtereferat 02.05.2012 – Møte med Statens vegvesen 

 
 


