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GNR.37/7 - OSLOVEIEN 17 - RIVING OG BYGGING AV NY H ØNEFOSS VGS.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen viser til innsendte søknad fra ansvarlig søker Reinertsen AS på vegne av 
Buskerud Fylkeskommune og til rådmannens saksframlegg. 
 
1. Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at fordelene ved å gi dispensasjon fra 
reguleringsplanen og fra Teknisk forskrift som trådte i kraft 01.07.2010 ( TEK10 ),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 reguleringsendring.  
 
2. Hovedkomiteen innvilger dispensasjon fra reguleringsplanen vedrørende utnyttelsesgrad 
og byggehøyde/ gesimshøyde. 
 
3. Hovedkomiteen innvilger dispensasjon fra TEK10 vedrørende universell utforming i 
prinsippet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. Universell utforming vurderes 
endelig av rådmannen etter at Rådet for funksjonshemmede har sett på saken. 
 
4. Søknad om rammetillatelse godkjennes i prinsippet. 
 
5. Det vil ikke bli gitt brukstillatelse før følgende punkter er utført: 
  

a. Ny vei mellom Osloveien og Eikliveien med ny adkomst til Hønefoss vgs. med 
nytt lyskryss. 

 b. Utbedret busslommer på hver side av Osloveien. 
 c. Utbedret fotgjengerkryssinger ved Rema 1000 og «gamle Shell» i Osloveien. 
 
6. Myndighet til viderebehandling av tiltaket inkl. betingelser vedrørende tiltak som må 
ordnes innen igangsettingstillatelse/ brukstillatelse gis, delegeres til administrasjonen. 
 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
 
 
 
Utskrift sendes: 



 
Reinertsen AS v/ Bernt Strand Gåsland, P.B 18, 0216 OSLO 
Buskerud Fylkeskommune v/ John T. Skree, Fylkeshuset, 3020 DRAMMEN 
 
 
 
Sammendrag 
 
På eiendom gnr. 37, bnr. 7 er det 21.12.2012 søkt rammetillatelse samt dispensasjon for 
riving av eksisterende bebyggelse for Hønefoss vgs. og oppføring av ny skolebygning. 
Det er gjennomført forhåndskonferanse i saken med ansvarlig søker og tiltakshaver. 
Saken legges frem til Hovedkomiteen for avgjørelse. 
 
Innledning / bakgrunn 
 
Eiendommen ligger sentralt i Hønefoss nært byens indre kjerne. Hovedfartsåren gjennom 
Hønefoss, går rett øst for eiendommen. 
Området omfattes av reguleringsplan nr. 180 Kvartalet Ringerike Yrkesskole, vedtatt i 
Ringerike kommunestyret 27 august 1987. 
 
Beskrivelse av saken 
 
Tiltakshaver Buskerud Fylkeskommune har på eiendommen planer om å rive eksisterende 
Hønefoss vgs. å oppføre av ny skole med tilhørende arealer, samt å opparbeide skolegård og 
utomhusanlegg med internveier, parkeringsplasser, ballbane, sittebenker o.l. 
Nye Hønefoss vgs. skal, som eksisterende skole, være en yrkesskole og vil dimensjoneres for 
795 elever fordelt på ni utdanningsprogrammer, samt påbyggingsår for studiekompetanse og 
innføringsklasse for minoritetsspråklige. 
I tillegg skal det i skoleanlegget være senter for pedagogisk-psykologisk tjeneste og 
oppfølgingstjeneste for både Hønefoss og Ringerike videregående skoler, samt OPUS 
Ringerike. 
 
Det er i saken søkt dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan vedrørende utnyttelsesgrad og 
byggehøyde/ gesimshøyde, samt dispensasjon fra TEK10 vedrørende universell utforming. 
Dispensasjonene er bl.a. begrunnet/ redegjort på følgende måter: 
 
Utnyttelsesgrad: 
 
I følge ansvarlig søker vil utnyttelsesgraden på eiendommen variere underveis i 
byggeprosessen, ettersom nye paviljonger etableres, eksisterende bygg rives og nytt bygg 
reises opp. 
Konklusjonen er at utnyttelsesgraden i sluttsituasjonen blir på 0,44 eller 44 %, mens 
maksimalt tillatt utnyttelsesgrad i reguleringsplanen er på 0,30 eller 30%. 
Ansvarlig søker begrunner dispensasjonen med at bygget følger terrenget godt og gir gode og 
fleksible utearealer, parkeringsplasser og en god atkomstsituasjon. 
Det er i forbindelse med nabovarsling gjort oppmerksom på høyere utnyttelsesgrad uten at 
noen nabomerknader er fremlagt. 
 



Byggehøyde/ gesimshøyde: 
 
I følge ansvarlig søker er nye Hønefoss vgs. planlagt bygget i tre tellende etasjer, i tillegg til 
tekniske rom på taket. 
Byggets gesimshøyde blir ca. 16,7 meter.  
I reguleringsplan nr. 180 Kvartalet ved Ringerike yrkesskole er det angitt i § 3: 
«Bebyggelsen kan oppføres i inntil 3 etasjer.» 
Jfr. plan- og bygningslovens § 29-4: «Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde 
over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12.» 
 
Ansvarlig søker viser for øvrig til møte mellom Ringerike kommune og Buskerud 
fylkeskommune den 08.02.2012 og forhåndskonferanse den 11.12.2012 hvor det var enighet 
om at kravene til etasjeantall i reguleringsplanen innfris, men at tiltaket utløser krav til 
søknad om dispensasjon for gesimshøyden. 
 
Universell utforming: 
 
I følge ansvarlig søker er nye Hønefoss vgs. planlagt bygget iht. TEK10 og vil i all hovedsak 
innfri kravene til universell utforming, men for enkelte arealer vil det være umulig/ 
uhensiktsmessig og uforsvarlig å oppfylle alle kravene. Dispensasjonen gjelder følgende 
arealer/ funksjoner: 
 

� Kantinekjøkken 
� Kjøkken i Restaurant- og matfagsarealene 
� Gass sentral og kompressorrom 
� Tekniske rom i 1. etasje, ventilasjonsrom på tak og ventilasjonsrom på hems i 

utvendig lager. 
� Energistasjon på tak for Elektro og IKT fag 
� Renholds rom i hver etasje 

 
I følge ansvarlig søker er arbeidsoppgaver tilknyttet arealene over normalt ikke noen 
personer med funksjonshemming har. Ansvarlig søker skriver videre at tilrettelegging vil 
være uforsvarlig, og det vil være svært kostnadskrevende å tilrettelegge, i den grad det er 
mulig. 
 
I følge ansvarlig søker vil nybyggets fasader utføres med platekledning med litt ulik 
overflatekarakter. I verkstedhall blir det høye vindus- og tettfelter. Bygget legges langt sør på 
eiendommen, med etasjesprang som følger terrengspranget. Skolen vil derfor i følge 
ansvarlig søker ikke virke ruvende fra omkringliggende områder. 
 
I følgeskriv datert 21.12.2012 angir ansvarlig søker at Ringerike kommune v/ teknisk 
tjeneste har ansvaret for utbygging av ny veiforbindelse mellom Osloveien og Harald 
Hardrådes gate. Detaljløsninger og avkjøringstillatelser vil bli innhentet fra Statens 
vegvesen, og videreformidlet sammen med aktuell søknad om igangsettingstillatelse.  
 
 
Forholdet til overordnede planer 
  



Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 180. Kvartalet ved Hønefoss yrkesskole, 
vedtatt i Ringerike kommunestyret 27. august 1987. 
Jfr. kommuneplanens arealdel er området avsatt til Offentlig bygning – Nåværende. 
 
Juridiske forhold  
 
Rådmannen kan ikke se at søknaden reiser ekstraordinære juridiske spørsmål. 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
 
Det ble 04.12.2012 behandlet og godkjent oppføring av tre stk. midlertidige skolepaviljonger 
med tilhørende uteoppholdsarealer på eiendommen. Paviljongene er ledd i forberedelsene til 
de arbeider vedrørende ny Hønefoss vgs. som nå behandles og er planlagt fjernet 1. kvartal 
2015. 
Det ble også den 15.09.2011 godkjent en midlertidig paviljong, nord på eiendommen. Denne 
midlertidige paviljongens brukstid er begrenset til 6 år. 

  
Økonomiske forhold 
  
Rådmannen kan ikke se at vedtak i saken kan få negativ økonomisk betydning for 
kommunen. 
 
Behov for informasjon og høringer 
  
Det ble 03.01.2013 oversendt saksdokumenter til Statens vegvesen og Fylkesmannen i 
Buskerud. 
Statens vegvesen skriver i sin høringsuttalelse av 17.01.2013, at søknaden gjelder for fagfelt 
som ligger utafor deres ansvarsområde, og har ingen merknader til at dispensasjon gis. 
 
Fylkesmannen i Buskerud skriver i sin høringsuttalelse av 24.01.2013 bl.a. at kommunen 
bare kan gi dispensasjon dersom hensynene bak planbestemmelsen eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene jfr. plan- og bygningslovens kap. 19. Fordelene 
ved en dispensasjon skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta og 
de hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter.  
Videre viser Fylkesmannen til Nasjonale forventninger til regionale og kommunal 
planlegging og til den europeiske landskapskonvensjonen. Fylkesmannen vurderer at en 
eventuell dispensasjon for høyde og utnyttingsgrad ikke berører nasjonale eller regionale 
landskapsinteresser.  
Fylkesmannen påpeker at kommunen må se til at eventuelle lokale interesser blir 
tilstrekkelig ivaretatt. 
Det forutsettes fra Fylkesmannen at støymessige forhold blir ivaretatt da det ikke er søkt 
dispensasjon fra støykravene. Videre må kommunen se til at økt utnyttelsesgrad ikke går på 
bekostning av tilfredsstillende uteoppholdsareal knyttet til skolen. 
Fylkesmannen ber kommunen vurdere om saken kan ha negativ virkning for tilgjengelighet 
og ut fra dette foreta en konkret vurdering av saken. Fylkesmannen har tillit til at kommunen 
vurderer alle relevante forhold i saken. 



 
Alternative løsninger 
  
Dersom hovedkomiteen kommer til at søknaden skal avslås, kan følgende vedtak være 
aktuelt: 
 
1. Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at fordelene ved å gi dispensasjon fra 
reguleringsplanen og fra TEK10 ikke er klart større enn ulempene, og at hensynene bak plan- 
og bygningslovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt.  
 
2. Hovedkomiteen avslår søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen vedrørende 
utnyttelsesgrad og byggehøyde/ gesimshøyde, samt dispensasjon fra TEK10 vedrørende 
universell utforming med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
3. Søknad om rammetillatelse avslås i prinsippet. 
 
 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
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 denne spesielle saken vil 
ha store lokale fordeler, samt forbedre kommunens skoletilbud. 
 
Rådmannens vurdering 
  
Det satses på Hønefoss by. Hønefoss har i de siste årene vært i stor utvikling med bl.a. ny 
bussgate og utbygging av rutebilplata med kino, bibliotek, butikker og boliger. Utbygging av 
stadion, utvidelse av Hønefoss-senteret ( nå Kuben ) og etablering av Tingrett for å nevne 
noen.  
Det har som nevnt etter hvert blitt mange store og viktige utbygginger i Hønefoss by. 
I et av hovedmålene til kommuneplanen er det angitt at kompetansenivået i 
Ringerikssamfunnet skal styrkes. Kompetansen i regionen skal økes, både på videregående 
skole nivå og høgskole/ universitetsnivå, og vi skal ha flere yngre med høy kompetanse. 
Målene handler både om å tilrettelegge for økt bolyst og å bidra til å skape og styrke 
utviklingsmiljøer for bedrifter/ næringsliv, slik at flere med høy kompetanse finner det 
attraktivt å bo og jobbe her. 
 
Omsøkte tiltak vil etter rådmannens vurdering være et meget viktig ledd i å styrke 
muligheten for økt kompetansenivå i Ringeriksregionen.  
 
Bygningens høyde vurderes å bli akseptabel. I slike bygninger er det nødvendig med stor 
romhøyde, og gesimshøyden blir da stor når det er flatt tak. Konstruksjonene oppå 
hovedtaket dekker bare en begrenset del av takflaten. 
Plasseringen er stort sett i god avklaring fra nabobebyggelse. Rådmannen mener at en 
bygning med så stor grunnflate «tåler» en slik høyde og at det ikke er nødvendig å regulere 
for å tilrettelegge for denne høyden. 



 
Når det gjelder veiløsninger i forbindelse med utbygging av Hønefoss vgs. registrerer 
rådmannen at det i saksnummer 11/3423 dokument 15, finnes «møte om veiløsninger i 
forbindelse med utbygging av Hønefoss vgs.» 
Her fremkommer bl.a. at eksisterende gymsal vil bli revet når nye Hønefoss vgs. er ferdig 
utbygd. Skolen skal da bruke den nye flerbrukshallen, sammen med Ringerike videregående 
skole. 
Flerbrukshallen skal i følge møtereferatet stå ferdig høsten 2014. 
 
Gangforbindelsen mellom Hønefoss vgs. og Schjongslunden er etter rådmannens vurdering 
per dags dato ikke god. Bl.a. har Kvernbergsund bru utfordrende smalt fortau, noe 
rådmannen frykter kan bli en utfordring når bruken mest sannsynlig vil øke betraktelig ved at 
elever ved Hønefoss vgs. skal bruke flerbrukshallen. Rådmannen nevner dette, men noen 
utbedring av forbindelsen inngår ikke i dette prosjektet, da dette ville gitt uforholdsmessig 
store kostnader for tiltakshaver. 
 
Rådmannen er kjent med at vegkryss Osloveien – Eikliveien ble behandlet i sak 83/12 av 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen. 
I saksframlegget ble det bl.a. skrevet: 
«I bestemmelsene til reguleringsplan nr. 311 «Boligområde på Benterud» er det stilt krav 
om at det skal etableres en ny adkomstvei til Benterud via Harald Hardrådes gate, og at det 
skal etableres et nytt kryss i Osloveien, før det gis brukstillatelse for nye boliger på 
Benterud. 
Benterud Utbygging BA, som har hånd om det regulerte boligområdet, ønsker derfor at 
denne adkomsten etableres for å få realisert boligområdet. 
Samtidig ønsker Buskerud fylkeskommune at det etableres en ny permanent adkomst til 
Hønefoss videregående skole i forbindelse med utvidelsen av skolen. Fylkeskommunen og 
Benterud Utbygging har derfor gått sammen om å forlenge Harald Hardrådes gate til 
Osloveien med tilhørende lyskryss. Det er i denne sammenheng fremforhandlet et forslag til 
utbyggingsavtale mellom fylkeskommunen og kommunen. Kommunen forholder seg dermed 
kun til fylkeskommunen som utbygger i denne saken, mens det er inngått en egen avtale 
mellom fylkeskommunen og Benterud Utbygging om kostnadsfordelingen dem imellom. Alle 
prosjekterings- og anleggskostnader for prosjektet dekkes dermed av fylkeskommunen og 
Benterud utbygging. 
Fylkeskommunen har imidlertid stilt som krav at kommunen skal sørge for gjennomføringen 
av prosjektet. I forslaget til utbyggingsavtale er det derfor forutsatt at kommunen er 
tiltakshaver. 
I tillegg til nevnte avtaler er det inngått en gjennomføringsavtale mellom kommunen, som 
tiltakshaver for prosjektet, og Statens vegvesen, for den delen av prosjektet som berører 
Osloveien. Avtalen har ingen økonomiske bindinger for kommunen, men skal sikre 
vegvesenets medvirkning i prosjektet». 
 
Rådmannen viser for øvrig til vedlagt overordnet trafikal vurdering, utarbeidet av Cowi AS i 
forkant av rammesøknaden. 
 
Det er to fortgjengerkryssninger i Osloveien langs Hønefoss vgs. Rådmannen oppfatter at 
disse er trafikkfarlige, og bør forbedres. Rådmannen velger å knytte en betingelse om 
fotgjengerkryssningene i forslag til vedtak. 
 



 
Rådmannen ser positivt på at dette prosjektet gjennomføres, da dette legger til rette for både 
en utvidelse av Hønefoss videregående skole og etablering av boligområdet på Benterud. 
Samtidig vil etablering av lyskrysset i Osloveien sørge for at trafikkforholdene i området 
bedres. Dagens kryss ved rådhuset er problematisk på grunn av høy trafikktetthet i 
Osloveien. Det nye lyskrysset vil i stor grad bedre trafikkavviklingen fra Eikliveien og 
rådhuset. 
  
Rådmannen har tro på at de kart og tegninger som så langt er lagt fram, viser at det oppnås 
gode utearealer etc. selv om u-graden blir 0,44 og derved er større enn de maksimale 0,3 som 
ble vedtatt i reguleringsplanen i 1987. 
Det er viktig med høy utnyttelse for å få god effekt ut av de store innvesteringer som 
fylkeskommunen planlegger for skolen. Utnyttelse på 0,44, vurderes ikke å være så høyt for 
et slikt tiltak. 
 
Prosjektet ble i følge ansvarlig søker presentert for Rådet for funksjonshemmede på møte 
den 18.01.2013 og rådmannen foreslår at hovedkomiteen overlater til rådmannen å sette 
eventuelle betingelser ut i fra Rådet for funksjonshemmedes synspunkter. 
 
Før det søkes igangsettingstillatelser, vil rådmannen vurdere estetikken på bakgrunn av en 
nærmere estetisk redegjørelse. Innen den tid må det foreligge behandling av f.eks. 
Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Miljørettet helsevern, Sivilforsvaret og 
forurensningsmyndigheten.  
 
For å nå disse ambisiøse målene for Hønefoss by, legges 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 viderebehandling av saken delegeres til 
administrasjonen.   
 
Saksdokumenter 
 
Trykte dokumenter: 
 
Tegninger. 
Kartskisse fra ansvarlig søker. 
Dispensasjonssøknader fra ansvarlig søker. 
Høringsuttalelse fra Statens vegvesen. 
Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud. 
Følgeskriv/ redegjørelser fra ansvarlig søker. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ikke trykte saksdokumenter: 
 
Diverse dokumenter som søknadsblanketter, nabovarsel o.l. 
 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 

Ringerike kommune, 15.01.2013 
 
 

Wenche Grinderud 
 Rådmann 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler: Henning Gulbrandsen 
 
 


