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GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 04.02.2012  
 
Arkivsaksnr.: 13/38  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.02.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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REFERATSAKER     
 
Arkivsaksnr.: 13/39  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.02.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende sak tas til orientering: 
 
A Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 14.12.2013  og brev fra 
 Fylkesmannen i Buskerud, datert 29.01.2013 – vedr. Markaloven  
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GNR.37/7 - OSLOVEIEN 17 - RIVING OG BYGGING AV NYTT 
SKOLEBYGG  
 
Arkivsaksnr.: 12/5494  Arkiv: BYG 37/7  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
21/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.02.2013 
 
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 
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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%. 
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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 
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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.  
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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. 
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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 



  Sak 21/13 
 

 Side 11 av 20   
 

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.   
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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 
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DELEGASJONSSAKER    
 
Arkivsaksnr.: 13/40  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
22/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.02.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
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MOTORFERDSEL: LEIEKJØRING MED ATV/SNØSCOOTER/BÅT 
MM. SØKER: PÅL ISAKSEN 
 
Arkivsaksnr.: 13/320  Arkiv: K01 &18  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
23/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.02.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 
6 gis Pål Isaksen tillatelse til bruk av jernhest, ATV, ATM, UTV for transportoppdrag i 
utmark. Tillatelse gjelder hele året i hele Ringerike, med unntak av vernede 
områder, og har varighet fom 01.01.2013-31.12.2014. 

2. Det gis dispensasjon fra Markalovens § 10 for leiekjøring i samme tidsrom, jfr. 
Markalovens § 15. 

3. Siden kjøringen finner sted i hele kommunen, og ikke et avgrenset område, stilles 
det et særskilt aktsomhetskrav når det gjelder å hente inn grunneier(e) sin tillatelse 
for motorferdsel.  

4. Det skal føres kjørebok (som angir dato og tidsrom, sted og transportformål). 
Kjøreboken skal fremlegges i forbindelse med en eventuell fornyelse av 
kjøretillatelsen.  

5. I området Vikerfjell Sør (eiendommene gnr. 300/1, 299/1, 282/1, 278/1, 277/1) gis 
det tillatelse til bruk av snøscooter til leiekjøring i tidsrommet 01.01.2013 - 
31.12.2014, med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag § 5 a).  

6. Pga. erfaringsmessig oppdragsmengde og hensynet til de andre som har gyldig 
kjøretillatelse for leiekjøring med snøscooter gis det ikke tillatelse til bruk av 
snøscooter for hele Ringerike. Det gis heller ikke tillatelse til leiekjøring med 
motorbåt på vann mindre enn 2 km². Det oppfordres til at eventuelle slike oppdrag 
omsøkes enkeltvis. 

 
Sammendrag 
Isaksen søker om fornyelse av kjøretillatelse for bruk av jernhest, ATV, AMT og UTV i 
utmark, og ønsker at tillatelsen også skal omfatte motorbåt og snøscooter. Rådmannen er 
positiv til fornyelse av eksisterende kjøretillatelse på mindre belte- og hjulgående maskiner. 
Pga. oppdragsmengde og hensynet til de som har kjøretillatelse på snøscooter anbefales 
det at det ikke gis tillatelse til bruk av snøscooter og motorbåt på vann mindre enn 2 km². 
 
Innledning / bakgrunn 
Pål Isaksen, Ringmoen 30, 3525 Hallingby driver firmaet PI Termografi og maskin og ønsker 
å tilby mindre belte- og hjulgående maskiner for transportoppdrag utenom bilvei. Isaksen 
disponerer jernhest, ATV, AMT og UTV, samt ulike typer hjelpemidler (nett, baljer med mer) 
som reduserer skade og slitasje ved barmarktransport, og har hatt løyve for slik transport 
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siden 2009. Kjøringen for forrige løyveperiode (2011-2012) er dokumentert gjennom 
kjørebok. I perioden 2012-2013 har Isaksen tillatelse til leiekjøring i deler av Vikerfjell Sør 
(eiendommene gnr. 300/1, 299/1, 282/1, 278/1, 277/1). 
 
Isaksen søker om 1) fornyelse av eksisterende kjøretillatelse som omhandler en rekke 
hjulgående kjøretøy. I tillegg søkes det utvidet kjøretillatelse for å kunne nytte 2) 
snøscooter (i hele Ringerike) og 3) motorbåt (pram med elektrisk/forbrenningsmotor). 
 
Beskrivelse av saken 
Da Isaksen fikk kjøreløyve første gang ble det vurdert at det kunne være mange aktuelle 
brukere av et spesialisert tilbud som Isaksen ville tilby med utgangpunkt i 
elgtrekker/jernhest. Dette kunne være elgjegere som ønsker uttransport av felt vilt, 
hytteeiere som ønsker transport av byggematerialer, oppdrag innen fiskestell, viltpleie etc. 
Siden det ikke var noen som hadde en «generell tillatelse» til å forestå transport av ymse 
formål på barmark, var det ikke utenkelig at det kunne være noe etterspørsel etter dette.  
 
Det har tidligere vært gitt enkelte kjøretillatelser for transport på barmark, men disse er 
utgått på dato. Det finnes en rekke barmarkstransporter i utmarka som har lovlig hjemmel, 
slik som uttransport av elg, tømmerdrift, i tillegg er det gitt kjøretillatelser til transport av 
personer med funksjonshemming.  
 
I løpet av perioden 2010-2012 er det gitt 8 tillatelser til bruk av motorbåt på vann mindre 
enn 2 km², hvorav 5 tillatelser gjaldt fiskekultivering/vannprøvetaking og 2 transport av 
byggematerialer. Både antall søknader og henvendelser indikerer at behovet for slik 
transport er liten. Av større byggetiltak skjer det meste av slik transport enten med 
helikopter (det er utstedt 6 tillatelser i løpet av 2010-2012) eller med snøscooter vinterstid. 
Per i dag er det 1 tillatelse for bruk av motorbåt på Øyangen i 
næringsøymed/fiskekultivering. I 2012 er det gitt 21 dispensasjoner fra 
motorferdselsforbudet, hvorav 5 er tillatelser til leiekjøring. 
 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. 
mai 1988 § 5 a) kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av 
materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring, leiekjøring. I Ringerike kommune har 
man en praksis med å gi tillatelser til leiekjøring for 2 år av gangen, og normalt begrenset til 
en del av kommunen. Hver del av kommunen kan ha et begrenset antall tillatelser, avhengig 
av erfaringsmessig oppdragsmengde i området. Det er en rekke som driver med 
transportoppdrag vinterstid i næringsøyemed. Totalt finnes det 12 slike tillatelser. 
Krokskogen 5, Vikerfjell 4, Holleia 1, Strømsoddbygda 1, Ådalen øst 1. Det er kun Isaksen 
som har tillatelse til å forestå leiekjøring på barmark. 
 
Deler av Ringerike omfattes av Markaloven som etter § 10 setter et særlig særskilt forbud 
mot motorisert ferdsel i utmarka innen dette området. Imidlertid kan kommunen 
dispensere fra dette dersom fordelen ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering anses 
å være større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser. I dette 
tilfellet kan ikke rådmannen se at lovgivers intensjon å stoppe frakt av nødvendige 
byggematerialer, inventar osv. til hyttene innenfor Marka.  Videre antas det at 
skadevirkningene ved en slik transport er ytterst små, slik at oppdragsvirksomhet knyttet til 
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transportoppdrag bør kunne fortsette, også under den forsterkning av 
motorferdselsforbudet som den nye Markaloven markerer.  
 
Vi mener å ha god kunnskap om motorferdselen og hvilke konsekvenser den kan ha for 
naturverdier. Isaksen har innrettet seg med spesialutstyr for å etterlate få varige spor og 
skader. Det anses ikke å være fare for ukjente negative konsekvenser for naturverdiene 
knyttet til omsøkt kjøring, da dette er en forbigående forstyrrelse og at det i de fleste 
tilfeller ikke er snakk om stort omfang. Våte partier og myr skal i sin helhet unngås ved 
barmarkskjøring. Det er noe kjøring i kommunen i barmarksesongen, men streng 
dispensasjonspraksis begrenser. Normalt vil det gjerne også være stier/driftsveier i 
tilknytning til størsteparten av transportformålene. Transport vinterstid etterlater få spor 
og er den beste metoden for transport i utmark. Kjøringen vil ikke medføre vesentlige 
skader eller ulemper på naturen og forholdet til Naturmangfoldloven, og især §§ 8-12, 
synes uproblematisk i denne saken. 
 
Juridiske forhold  
Motorferdsel i utmark reguleres av lov om motorferdsel med tilhørende forskrifter, samt 
Markaloven. Tiltak som kan ha betydning for naturmangfoldet skal også vurderes etter 
Naturmangfoldloven.   
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning har tidligere, 15.12.2008 i sak 115/08 gitt 
kjøretillatelse for bruk av jernhest for transportoppdrag i utmark. Tillatelsen gjaldt for hele 
året i hele Ringerike (med unntak av vernede områder), i perioden 2009-2010. Da denne 
tillatelsen ble fornyet i 2011 ble tillatelsen utvidet til også å gjelde større hjulgående 
kjøretøy (ATV). 
 
Alternative løsninger 

1. Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis Pål Isaksen tillatelse til bruk av jernhest, ATV, ATM, UTV for transportoppdrag i 
utmark. Tillatelse gjelder hele året i hele Ringerike, med unntak av vernede områder, 
og har varighet fom 01.01.2013-31.12.2014. 

2. Det gis dispensasjon fra Markalovens § 10 for leiekjøring i samme tidsrom, jfr. 
Markalovens § 15. 

3. Som en prøveordning gis det tillatelse til bruk av motorbåt på vann mindre enn 2 km² 
for perioden 01.01.2013 – 31.12.2014, med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark 
og vassdrag.  

4. Som en prøveordning gis det tillatelse til bruk av snøscooter for perioden 01.01.2013 
– 31.12.2014, i hele Ringerike, med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i 
utmark og på islagte vassdrag § 5 a) 

5. I området Vikerfjell Sør (eiendommene gnr. 300/1, 299/1, 282/1, 278/1, 277/1) gis 
det tillatelse til bruk av snøscooter til leiekjøring i tidsrommet 01.01.2013 - 
31.12.2014, med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag § 5 a).  

6. Siden kjøringen finner sted i hele kommunen, og ikke et avgrenset området, stilles det 
et særskilt aktsomhetskrav når det gjelder å hente inn grunneier(e) sin tillatelse for 
motorferdsel.  
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7. Det skal føres kjørebok (som angir dato og tidsrom, sted og transportformål). 
Kjøreboken skal fremlegges i forbindelse med en eventuell fornyelse av 
kjøretillatelsen.  

  
 
Rådmannens vurdering 
Det anses som positivt at det vil foreligge en mulighet til å foreta transport i utmark på 
lovlig måte i løpet av barmarkssesongen, og at maskinene som nyttes har god bæreevne og 
lite marktrykk. Dette vil medføre mindre spor og skader. Det vil være positivt at de 
transportformål som av ulike årsaker ikke kan vente til snødekt mark kan bli utført av noen 
som har spesialutstyr til dette. Rådmannen er derfor positiv til fornyelse av kjøretillatelse 
som gjelder hjulgående kjøretøy og hovedsakelig i barmarkssesongen. 
 
Rådmannen er usikker på om oppdragsmengden for snøscooter vinterstid er stor nok til at 
det kan gis en generell tillatelse for bruk av snøscooter i hele Ringerike. En slik tillatelse vil 
kunne være sterkt i konkurranse med øvrige løyver i kommunen. Rådmannen mener at 
dagens dekning er tilstrekkelig og at det kun er unntaksvis at det oppstår tilfeller hvor det er 
påkrevd med en særskilt kjøretillatelse (i de tilfeller hvor transportformålet ikke har en 
automatisk hjemmel i lov, dvs. hvor kjøringen kan skje uten særskilt tillatelse). Med 
bakgrunn i dette vil rådmannen anbefale at det ikke gis tillatelse til bruk av snøscooter i 
ervervsoppdrag for hele Ringerike, og at eventuelle kjøreoppdrag hvor det er egnet med 
snøscooter omsøkes særskilt og vurderes i hvert enkelt tilfelle. Rådmannen er positiv til at 
gjeldene kjøretillatelse i Vikerfjell Sør, som gjelder et geografisk avgrenset område, fornyes 
for 2 nye år. 
 
Rådmannen er opptatt av at det skal utvises en restriktiv holdning knyttet til det å gi 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet. Det anses å være et svært lite transportbehov 
knyttet til bruk av motorbåt i vann mindre enn 2 km². Av prinsipielle årsaker ønsker 
rådmannen derfor å være restriktiv, og vil anbefale at det ikke gis tillatelse i denne omgang. 
Dersom det skulle vise seg å være stor etterspørsel etter transport med motorbåt på vann 
mindre enn 2 km², og at dette kan dokumenteres, kan søknaden tas opp til ny vurdering.  
 
Saksdokumenter 

1. Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet, datert 21.01.2013 
 
 
 Ringerike kommune, 28.01.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Heidi Skagnæs 
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KARTLEGGING AV BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER - OPPSTART 
AV ARBEID  
 
Arkivsaksnr.: 13/419  Arkiv: D37 &32  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
24/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.02.2013 
/ Formannskapet  
 
Forslag til vedtak: 
 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av arbeid med kartlegging av friluftsområder i Hønefoss. 
 

2. Oppstartsdokumentet vedtas å være førende for arbeidet.  
 

3. Resultatet av kartlegginga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen. 
 
 
Sammendrag 
Det er igangsatt arbeid med flere store planer som innebærer endra arealbruk i områder 
som i dag brukes til og er tilrettelagt for friluftsliv. Kommunen har et mål om å øke 
befolkningsveksten i årene framover. Tilgang til friluftsområder er en viktig faktor som 
skaper bolyst. I tillegg til dette er friluftsområder viktige for folkehelsa. Det er derfor 
ønskelig å sette fokus på friluftsområdene og verdien av dem, slik at en kan sikre gode og 
gjennomtenkte avgjørelser og bevare de mest verdifulle områdene.  
 
Kartlegginga omfatter Hønefoss og områdene rundt, og deler områdene inn i indre og ytre 
sone. Indre sone omfatter mindre områder i byen. Ytre sone omfatter større områder nært 
byen hvor det utøves friluftsliv som jogging, ridning, skiturer osv.  
 
Innledning 
Formålet med kartlegginga er å gi et bedre grunnlag for avveininger når konflikter som 
omhandler arealinteresser i nåværende friluftsområder oppstår, og på denne måten sikre 
gode friluftsområder og bærekraftig friluftsliv. Resultatene av kartlegginga og verdisettinga 
skal inngå i kommuneplanen. Det skal foreslås tiltak for å øke tilrettelegging i områder som 
kan erstatte områder som eventuelt forsvinner og for å tilrettelegge for friluftsliv generelt. 
 
Rådmannen har tatt initiativ til å foreta denne kartlegginga fordi det trolig vil bli behov for 
den framover. 
 
 
Beskrivelse av saken 
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Dagens situasjon 
Hoveddelen av områdene som skal inngå i kartlegginga brukes aktivt til friluftsliv, og det er 
tilrettelagt for formålet. I noen av områdene er det potensiale for friluftsliv.  
 
 
Gjeldende utredninger 
Grønn plakat omfatter friluftsområder/grønne områder i indre sone. Den er utdatert og 
trenger revidering. I ytre sone er deler av Oppenåsen og Hovsmarka avsatt til friområde i 
kommuneplanen. Utover dette er områdene i hovedsak LNF-områder.  
 
I flere av områdene finnes det utredninger innenfor dyrearter, plantearter og naturtyper. 
 
Metode 
Kartlegginga utføres som en temautredning hvor resultatene inngår i kommuneplanen. 
Utredninga skal behandles politisk og det skal være høringsperioder. Denne metoden er 
valgt framfor å utarbeide en egen kommunedelplan for temaet fordi en på denne måten 
kan få et like godt resultat uten at det krever like mye ressurser som ved utarbeiding av 
kommunedelplan.  
 
Metoden er basert på Håndbok 25-2002 – Kartlegging og verdsetting av friluftsområder, 
utgitt av Direktoratet for naturforvaltning.  
 
Geografisk avgrensing 
Den overordna avgrensinga er valgt på bakgrunn av at konkurranse om arealbruk er størst i 
og rundt Hønefoss. Områdene i og rundt Hønefoss har rekreasjonsverdi for et stort antall 
mennesker. På bakgrunn av dette ser vi ikke det samme behovet for kartlegging og 
verdisetting ellers i kommunen.  
 
Hvert friluftsområde er forsøkt avgrensa. Avgrensingene som er foreslått i denne omgang er 
basert på kart, flyfoto og lokalkunnskap. Det har vært ønskelig å dele større 
sammenhengende områder opp i flere små, tilgrensende områder slik at det er lettere å 
konkretisere bruk i de ulike småområdene.  
 
Tematisk avgrensing 
Egenskapene og vurderingskriteriene som er trukket fram er valgt i et forsøk på å gi et godt 
grunnlag for å sette verdi, uten at det krever mer ressurser enn nødvendig.  
 
Eiendomsforhold 
Kartlegginga gjøres uten hensyn til eiendomsforhold.  
 
Behov for informasjon og høringer 
Høringsperioden etter oppstart sees på som en viktig del av arbeidet. Her håper vi å få 
tilbakemelding på hvilke områder som er valgt og avgrensing av områdene, å innhente 
kunnskap til egenskapstabellene og å kartlegge bruk av områdene. 
 
Alternative løsninger 
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Det har vært vurdert om kartlegginga skal omfatte indre sone eller ikke. Beslutninga om at 
den skal omfatte indre sone er tatt på bakgrunn av at det er ønske om at alle 
friluftsområder i og rundt Hønefoss samles i samme dokument, og at Grønn plakat er 
utdatert. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen mener det er behov for en slik kartlegging for å få et godt grunnlag for avveiing 
av friluftslivshensyn i plansaker. Rådmannen anbefaler oppstart av arbeidet. 
 
 
Saksdokumenter 
Trykte 

1. Oppstartsdokument 
a. Oversiktskart  
b. Detaljkart som viser de enkelte områdene med forslag til avgrensing 

2. Planer under arbeid, oversiktskart 
 
 

Utrykte 
3. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10. 
4. Grønn plakat, vedtatt 30.11.00 
5. Ringerike kommunes folkehelsemelding 2012-2030 (høringsperiode 14.09.12 – 

10.10.12) 
6. Kommunal planstrategi, vedtatt 28.06.12 
7. Håndbok 25-2002 – Kartlegging og verdsetting av friluftsområder, utgitt av 

Direktoratet for naturforvaltning.  
 
 
 

Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 31.01.2013 
 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Avdelingsleder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 
Saksbehandler: Ingeborg Faller 
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1 Bakgrunn 


COWI AS er engasjert av Ringerike kommune for å gjennomføre en overordnet 
trafikal vurdering av veisystemet rundt etablering av et nytt boligområde på 
Benterud i Hønefoss. Dette boligområdet er forutsatt å få sin hovedatkomst via en 
ny atkomstvei i Harald Hardrådes gate som oppgraderes og forlenges vestover til 
Benterud og forlenges østover til et nytt kryss med Fv 35 Osloveien.  


Vurderingen skal bl.a. vurdere fordeling av trafikk på veier til/fra Eikliområdet 
etter at ny kryss og veier i henhold til reguleringsplanen er etablert. I tillegg skal 
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analysen vurdere og evt. anbefale trafikkregulerende tiltak i området i forhold til 
planene. Utredningen har sin helhet vært basert på foreliggende datagrunnlag. 


2 Dagens situasjon 


2.1 Analyseområde 
Området på vestsiden av Fv 35 Osloveien har blandet arealbruk med boliger 
(småhus og blokkbebyggelse), diverse handel og næring (særlig i sør langs Dr. 
Åstas gate og langs Osloveien) og en del offentlig virksomhet (bl.a. Ringerike 
rådhus, Hønefoss videregående skole og barnehager).  


 


Figur 1 Illustrasjon av analyseområdet på vestsiden av Fv 35 Osloveien, med 


illustrasjon av planlagte adkomstveier til/fra planområdet. 


I følge SSB hadde grunnkrets 0401 Nedre Eikli i Ringerike kommune (som også 
omfatter enkelte boliger på østsiden av Osloveien, samt Bredalsveien og 
Høgskolen i Buskerud) i alt 776 bosatte per 1.1.2012 (701 bosatte per 1.1.2001). 
Tilsvarende hadde grunnkretsen i 2009 et sted mellom 130091400 sysselsatte 
(kilde: datagrunnlag RTM23 Statens vegvesen Region øst). 
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2.2 Adkomst og trafikkregulering 
Planområdet på Benterud ligger inntil Storelva. Planlagt hovedadkomst er via 
forlengelser i Harald Hardrådes gate til Fv 35 Osloveien. Planområdet har også 
muligheter for tilknytning til Benterudgata og til Gigstads vei med forbindelse 
videre til Dronning Åstas gate. 


 


Figur 2 Kartet viser eksisterende veier, bygninger, skilting, humper, 


gangsykkelveier/fortau (grønn farge) for analyseområdet. 
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Alf Westerns gate er stengt mot Eikliveien og dette medfører at deler av 
veisystemet (bl.a. Carl Platous gate, Øvre Dahls gate, Nedre Dahls gate og de 
østligste delene av Alf Westerns gate) er isolert fra resten av analyseområdet med 
egne adkomster til Osloveien (Carl Platous gate og Alf Westerns gate) og berøres i 
liten grad av endringene som følge av utbyggingen av planområdet på Benterud. 


Øvrige deler av analyseområdet har enten adkomst til Fv 35 Osloveien via det 
vikepliktregulerte T9krysset ved Rådhuset (Eikliveien) eller via det signalregulerte 
krysset med Dronning Åstas gate. 


Fv 35 Osloveien er regulert som forkjørsvei med 50 km/t fartsgrense. Dronning 
Åstas gate er også regulert med forkjørsregulering fra Oslogate og ca. 450 m inn i 
området. Hele lokalveinettet i området (inkludert Dr. Åstas gate) er regulert med 30 
km/t fartsgrense og det er diverse fartshumper i området. Veinettet har i liten grad 
fortau eller parallelle gangsykkelveier (unntak Fv 35 Osloveien, samt sørsiden av 
Dr. Åstas gate og tosidig fortau langs deler av Benterudgata). 


Det er bussholdeplasser langs Fv 35 Osloveien ved Dronning Åstas gate 
(Dalsbråten) og ved Eikli skole. Disse holdeplassene betjenes relativt hyppig med 
buss. Det er ca. 140 avganger per virkedag for ordinære bussruter (211, 212, 223, 
225, 228 og T49timekspressen) sum begge retninger på disse holdeplassparene. 


I tillegg er det etablert en holdeplass ved Eiklisenteret (utenfor Møbelringen), men 
bussen stopper diverse steder i området uten at det er etablert egne holdeplasser 
bl.a. langs Eikliveien. Det er ca. 23 avganger per døgn (linje 217) sum begge 
retninger på disse holdeplassene. 


2.3 Trafikkmengder 


2.3.1 Fv 35 Osloveien X Eikliveien 
Ringerike kommune har foretatt en krysstelling i krysset Fv 35 Osloveien X 
Eikliveien onsdag 07.03.2012 (uke 10) i periodene kl.7:0098:30 og kl.14:30916:00. 
I tellingen ble svingebevegelsene i krysset telt samt gangsykkeltrafikk i gangfeltet 
på tvers av Osloveien samt langs Osloveien i krysset telt. I makstimen i 
morgenrush ble det registrert i alt 1344 kjt/t i krysset, mens i makstimen i 
ettermiddagsrush var trafikken en del større, 1720 kjt/t. I Eikliveien er imidlertid 
trafikken størst i morgenrushet. Dette antas først og fremst å ha med trafikk til/fra 
Hønefoss videregående skole og til dels rådhuset å gjøre. Døgntrafikken i 
Eikliveien ved Osloveien antas å utgjøre ca. ÅDT 2000 (+/9). Det understrekes at 
det er usikkerhet knyttet til dette anslaget og dermed også til fremtidig trafikk i 
disse kryssene. 


For dimensjonering av signalanlegget legges situasjonen i ettermiddagsrushet til 
grunn. 
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Figur 3 Timetrafikk (kjt/t) i morgenrush i krysset Fv 35 Osloveien X Eikliveien. 


 


Figur 4 Timetrafikk (kjt/t) ettermiddagsrush i krysset Fv 35 Osloveien X Eikliveien. 


I perioden kl.7:3098:30 ble det i det signalregulerte gangfeltet registrert i alt 124 
gående hvorav 57 gikk mot øst (mot Eikli skole). I ettermiddagsrush var antall 
gående i gangfeltet kun 29 hvorav 15 gikk mot øst. 


Tilsvarende ble det i perioden kl.7:3098:30 registrert i alt 280 gående til/fra Fv 35 
Osloveien (Kvernbergsund bru) hvorav 218 gikk mot sør. Tilsvarende ble det i 
ettermiddagsrush kl.15916 registrert 158 gående hvorav 28 mot sør. Antall syklister 
ble også registrert, men utgjorde bare henholdsvis 9 og 10 syklister i makstimene i 
rushene. 


I følge NVDB er ÅDT på Fv 35 ca. 16 100 i Osloveien over Kvernbergsund bru, 
mens lenger sør bl.a. sør for Dr. Åstas gate er trafikken ÅDT 12 950. 
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2.3.2 Fv 35 Osloveien X Dronning Åstas gate 
Det foreligger bl.a. en krysstelling fra ettermiddagsrush torsdag 25.09.2008 (uke 
39). Denne tellingen viser at det i makstimen er 2109 kjt/t i krysset. 


 


Figur 5 Timetrafikk (kjt/t) ettermiddagsrush i krysset Fv 35 Osloveien X Dr.Åstas gate. 


Tidligere tellinger har vist at timetrafikken i Dr.Åstas gate er noe større på lørdager 
selv om døgntrafikken da er lavere enn på virkedagene (mandag9fredag). Søndager 
skiller seg imidlertid klart ut med lavere trafikk. 


2.3.3 Vurdering 
Trafikkmengden i Dr.Åstas gate er betydelig større enn i Eikliveien ved Osloveien. 
Tellingene indikerer at mesteparten av trafikken i området skapes handel, offentlig9 
og næringsvirksomhet. De bosatte i grunnkrets 0401genererer anslagsvis ca. ÅDT 
1500 (anslått ca. 2 bilturer per bosatt) til/fra sine boliger. 


I dagens situasjon antas det at trafikk til/fra Benterudgata, nordre del av Eikliveien, 
Harald Hardrådes gate inkl. Eikli barnehage og Hønefoss videregående skole 
(unntak den delen som har adkomst via Alf Westerns gate) i hovedsak bruker 
krysset ved Eikliveien som hovedadkomst til/fra Osloveien.  


I tillegg antas det at bl.a. boliger langs Bråtaveien og midtre deler av Eikliveien 
bruker Eikliveien som adkomst til/fra Osloveien mot sentrum. Mot Osloveien mot 
sør antas disse å bruke Dr. Åstas gate. Dette er indikert i kartskissen under. Det er 
anslagvis ca. 50 eneboliger i dette området og disse boligene genererer en ÅDT 
mellom 29300. Hvis 2/3 av trafikken går til/fra sentrum utgjør dette bare ca. 20 
biler ekstra biler i makstimen i ettermiddagsrush i krysset Eikliveien X Osloveien 
slik at denne boligtrafikken har begrenset betydning for avviklingen i området. 


Øvrig trafikk i området ansats i hovedsak å benytte Dr. Åstas gate både mot 
Osloveien nord og sør. Trafikk mellom boligbebyggelsen vest for Osloveien og 
virksomheten i Dr. Åstas gate antas i all hovedsak å benytte lokalveinettet i 
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området. Et unntak er muligens i Benterudgata hvor det kan være raskere å benytte 
Osloveien. 


 


Figur 6 Illustrasjon av veivalg i området. 


Trafikken i kryssene Alf Westerns gate og Carl Platous gate med Osloveien antas å 
være tilnærmet uberørt av endringene i planområdet. 


2.4 Trafikksikkerhet 
Ut fra NVDB er det hentet ut opplysninger om politirapporterte 
personskadeulykker for perioden etter 1.1.2000 og fram til og med 2011. Disse 
viser at det har skjedd i alt 20 ulykker i perioden. Flest ulykker har det skjedd langs 
Fv 35 (17 ulykker), mens i området vest for Fv 35 har det skjedd 3 ulykker. Av 
disse har to skjedd i forbindelse med rygging i området rundt Dr. Åstas gate og en 
skyldes MC9velt i Eikliveien ved Hønefoss videregående skole. 
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Figur 7 Politirapporterte personskadeulykker for perioden 200002011 (kilde: NVDB). 


I alt 4 ulykker (hvorav to med alvorlig personskade) i gangfeltet over Osloveien 
ved Rema1000 indikerer at fotgjengerkryssingen over Osloveien kan være farlig.  
Også MC9ulykken (med velt) skjedde da vedkommende skulle stanse for en 
fotgjenger på samme sted. I tillegg er det registrert en fotgjengerulykke litt lenger 
nord som trolig har skjedd i samme overgangen (feilplassert i registreringen).  


Eikli skole på østsiden av Osloveien er en barneskole med ca. 180 elever og ca. 23 
ansatte. Skolen henter elever fra grunnkretsene Sydsiden 1(101), Nedre Eikli (401), 
Arnegård (402), Øvre Eikli (505) og deler av Sydsiden 2(102) og Norderhov (403). 
Dette innebærer at en betydelig andel av skoleelevene har behov for å krysse 
Osloveien. Skolen har ingen spesielt etablert parkering eller av9 og 
påstigningsplass på østsiden av Osloveien og derfor brukes parkeringsplassen på 
vestsiden av Osloveien for ansatte på skolen. Bussholdeplassen inn mot skolen kan 
brukes til av9 og påstigning når det ikke er buss til stede. Det har imidlertid skjedd 
en MC9ulykke pga. at en bil foretok en U9sving etter å ha sluppet av et skolebarn i 
morgenrush ved skolen i 2006. 
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3 Framtidig situasjon 


3.1 Forutsatte planer 
Utbyggingsplanene på Benterud forutsetter bygging av ca. 250 nye boliger. Denne 
utbyggingen er tidligere beregnet til å generere ca. 875 kjøretøy per døgn (ÅDT). 


Utbyggingen forutsetter bygging av en ny adkomstvei mellom Benterud via Harald 
Hardrådes vei fram til et nytt signalanlegg med Osloveien. Adkomstveisystemet er 
også tilknyttet Benterudgata og Gigstads vei ved Etac.  


3.2 Problemstillinger 
Det skal vurderes trafikkfordeling mellom ulike kryss med Osloveien. For å kunne 
gjøre dette må det også vurderes hvordan lokalveisystemet er utformet. I 
utgangspunktet forutsettes det ingen nye stenginger.  


Vurderingen skal bl.a. vurdere om Gigstads vei skal være åpen for gjennomkjøring 
mot Dr. Åstas gate. Videre skal det vurderes hvilke funksjon dagens kryss 
Eikliveien X Osloveien skal ha og om Eikliveien bør stenges ved rådhuset. 


I tillegg vurderes konsekvenser av endringer av skolevei for Eikli skole. 


3.3 Vurderinger 


3.3.1 Veinettet 
Registrering av antall personskadeulykker indikerer at trafikksikkerheten i 
lokalveinettet i området er relativt god (vanskelig å være helt sikker, da det generelt 
er usikkerhet knyttet til slike tall). 


Store deler av lokalveinettet er imidlertid ikke spesielt godt tilrettelagt i forhold til 
å ta større trafikkmengder, da de fleste veiene mangler et separat tilbud for myke 
trafikanter (fortau eller gangsykkelvei). På denne bakgrunn vurderes det at den nye 
adkomstveien i Harald Hardrådes gate, samt eventuelt Dr. Åstas gate som er best 
egnet trafikksikkerhetsmessig til å avvikle mer trafikk i området.  


I tillegg kan deler av Gigstads vei pga. etablering av turvei og en/tosidig 
næringsvirksomhet være mindre sårbar i forhold til trafikk enn boliggatene med 
boligbebyggelse på begge sider. Ellers vil det være slik at gater/veier som i dag har 
lite trafikk er mer sårbare for trafikkøkninger. 


3.3.2 Fordeling av trafikk til/fra planområdet 
Med den nye løsningen har planområdet tilknytning til Fv 35 Osloveien både via 
den nye atkomstveien i Harald Hardrådes gate, via Gigstads vei/ Dr. Åstas gate og 
via Benterudgata. 


Det antas at biltrafikk til/fra planområdet i hovedsak vil velge å benytte den nye 
adkomstveien til/fra Osloveien. Sørover mot Osloveien kan imidlertid kjøring via 







  
10/14 OVERORDNET TRAFIKAL VURDERING 


http://projects.cowiportal.com/ps/A019876/Documents/3 Prosjektdokumenter/Trafikk/Trafikal vurdering/gkv0001002.docx 


Gigstads vei og Dr. Åstas gate også være en mulighet, i hvert fall for de med 
ærender i dette området. Det vurderes som ønskelig å gi planområdet et mulig 
veivalg via bl.a. Gigstads vei til/fra handelsvirksomhet i Dr.Åstas gate uten å måtte 
kjøre via Osloveien. 


Eventuell bruk av Benterudgata som adkomst til/fra planområdet avhenger av 
plassering av parkering og adkomster i planområdet. Slik det ser ut nå med felles 
parkering og avkjørsel til/fra Gigstads vei til/fra planområdet på Benterud vil ikke 
Benterudgata bli mye benyttet av slik trafikk. 


I tillegg til planområdet er det ikke usannsynlig at også noe trafikk til/fra bl. a. 
eksisterende næringsvirksomhet langs de nordligste delene av Gigstads vei vil 
benytte den nye adkomstveien til/fra området (i hvert fall retning mot sentrum). 
Dette omfatter bl.a. Etec og Ring Auto service (Subaru). Det estimeres at denne 
virksomheten til sammen generer ca. ÅDT 200 kjt/t, slik ÅDT samlet blir ÅDT ca. 
1100 til/fra hele Benterudområdet inkludert boliger og næring. 


3.3.3 Endring av fordeling av eksisterende biltrafikk 
I tillegg kan bilrelatert virksomhet i de nordvestligste delene av Dr. Åstas /Gigstads 
vei få kortere vei ut av området via det nye krysset ved å kjøre Gigstad vei og via 
Eikliveien mot den nye adkomstveien i Harald Hardrådes gate. Denne 
virksomheten anslås å generere i størrelsesorden ÅDT 1000 hvorav en betydelig 
andel kan tenkes å få endret sitt veivalg. Dette kan potensielt øke trafikken 
betydelig gjennom boligområdet (Gigstads vei og Eikliveien). 


I tillegg vil det bli lettere for en del av boligene i søndre del av Eikliveien å kjøre 
nordover via Eikliveien i stedet for å bruke Dr. Åstas gate som adkomst til 
Osloveien. Dette kan gi en liten økning i trafikken i Eikliveien, da det ikke er 
mange boliger dette dreier seg om. 


Når det gjelder trafikken som i dag benytter krysset Eikliveiex X Osloveien antas 
store deler av trafikken automatisk vil flyttes seg til det nye signalanlegget.  Det er 
kun trafikk til/fra Benterudgata og ved rådhuset som i hovedsak antas “å bli igjen”. 
Stenges krysset helt vil det øke trafikken ytterligere i det nye signalanlegget, mens 
situasjonen i Dr. Åstas gate antas å berøres i liten grad. 


Det er usikkert eksakt hvor mye trafikk som vil bli igjen i krysset ved rådhuset, 
men rådhuset har ca. 80 p9plasser i området (i tillegg til de langs Eikliveien) samt 
at det er ca. 40 boliger langs Benterudgata. Det antas at det totalt dreier seg om ca. 
500 bilturer +/9 på en virkedag.  


Det er imidlertid også en fare for at noe trafikk kan velge “å skli” av Osloveien ved 
Eikliveien fram til krysset med Harald Hardrådes gate, men på en annen side kan 
noe trafikk fra Benterudgata/rådhuset velge å kjøre ut via det nye signalanlegget 
særlig i ettermiddagsrush pga. forsinkelse i den vikepliktsregulerte venstresvingen 
ut fra Eikliveien. Hvis parkeringsplassen for bl.a. rådhuset og Eikli skole langs 
Eikliveien også får adkomst fra Eikliveien kan dette øke trafikken noe. 
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3.4 Avbøtende tiltak 
Det er ikke ønskelig at trafikk til/fra den bilrelaterte virksomheten langs de innerste 
delene av Dr. Åstas gate velger å kjøre gjennom Eikliveien på vei i retning 
Hønefoss sentrum, men at de primært velger å kjøre via Dr. Åstas gate til/fra 
Osloveien.  


For å forhindre slik kjøring kan man stenge Gigstad vei og Alf Westerns vei for 
gjennomkjøring mot Bråteveien. Hvis stengingen gjøres fysisk er man helt sikkert 
på effekten, mens med skilting kan man få et håndhevingsproblem (Bråteveien er 
for øvrig stengt for gjennomkjøring med skilting i dag, men her finnes det 
alternative veivalg). Alternativt kan man stenge Eikliveien nord for Bråteveien 
(evt. også kjøremuligheten over skoleplassen til Hønefoss videregående skole). 


Kjøring via Gigstad vei og Harald Hardrådes gate kan også være et mulig veivalg 
for denne trafikken, men dette veivalget er betydelig lenger (ca. ½ minutt) enn 
kjøring via bl.a. Eikliveien. Et mulig tiltak er å etablere et par fartshumper langs 
Gigstad vei for å øke “friksjonen” noe langs dette veivalget. 


Eventuelt økt trafikk langs Eikliveien som følge at mer av boligtrafikken i denne 
veien går nordover vurderes å være et mer beskjedent problem som ikke krever 
spesielle tiltak. 


Når det gjelder funksjonen til krysset Eikliveien X Osloveien vil betydningen og 
dermed trafikken i dette krysset reduseres som følge av det nye signalanlegget. Fra 
et trafikksikkerhetsmessig ståsted kan det generelt ønskelig være å redusere antall 
avkjørsler og kryss langs Osloveien, men av hensyn til tilgjengeligheten til et 
område kan det være ønskelig å ha flere kryss. I det aktuelle krysset er det størst 
avviklingsmessige ulempe knyttet til venstresving ut fra området. I tillegg kan 
venstresvingende kjøretøy fra sør øke forsinkelsene for gjennomgående trafikk 
dersom gatetversnittet snevres inn som følge av at bussholdeplassen ved Eikli skole 
flyttes sørover.  


En mulig løsning er å beholde krysset ved Eikliveien for høyre av og høyre 
påkjørende trafikk, mens øvrig trafikk må bruke det nye signalanlegget. Dette 
betinger at Eikliveien er åpen i begge retninger rett sør for krysset med 
Benterudgata. Det anbefales å stenge adkomsten til parkeringsplassene til/fra 
Eikliveien, da dette kan åpne for en snarvei over p9plassen samt at dette potensielt 
kan øke trafikken i krysset Eikliveien X Osloveien. 


For å sikre gangtrafikken bør det vurderes å stramme opp Eikliveien i krysset og 
etablere et opphøyd gangfelt over Eikliveien inn mot Osloveien. Det kan også 
vurderes etablering av en dråpe i sideveien. 


Flytting av det signalregulerte gangfeltet sørover til det nye krysset kan gi en 
omvei for gående bl.a. til Eikli skole. Det foreslås derfor at porten til barneskolen 
sørover flyttes slik at den blir det naturlige veivalget til skolen. Dette betinger at 
det er etablert gjerder/hindringer langs skolegården slik at det ikke finnes attraktive 
gangbare snarveier lenger nord som kan gi ukontrollerte gangkryssinger. På lengre 
sikt etter etablering av en eventuell vesttangent er det tidligere skissert et gangfelt 
over Osloveien ved rådhuset som kan åpne for en ny adkomstmulighet for gående. 
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I gangfeltet over Osloveien i høybrekket ved Rema 1000 er det i perioden etter 
2000 registrert flere ulykker som involverer fotgjengere hvorav 2 med alvorlig 
personskade. Det bør gjennomføres tiltak for sikre fotgjengerne bedre i dette 
kryssingspunktet. En mulighet er å etablere et opphøyd gangfelt, samt eventuelt å 
bedre belysningen og markeringen av dette punktet da de fleste ulykkene har 
skjedd i vinterhalvåret i mørke. 


Ringerike kommune har også bedt om en vurdering av gangfeltet 80 m lenger sør i 
lavbrekket ved Shell9stasjonen sør for Rema. Foreliggende registreringer har ingen 
registrerte ulykker i dette gangfeltet. Dette indikerer at gangfeltet ikke er spesielt 
ulykkesutsatt, men pga. stor tilfeldig variasjon kan det aldri helt utelukkes en viss 
risiko også her. Det foreligger ikke tellinger som viser hvor mange som benytter 
dette gangfeltet, men Ringerike kommune har antatt at det nyttes i hovedsak av 
elever ved Hønefoss videregående skole. Radarregistreringer ved Jet9stasjonen litt 
lenger sør indikerer for øvrig et fartsnivå på ca. 50 km/t (V85) på strekningen. Med 
basis i dette vurderes det at det kan være grunnlag for å vurdere å gjennomføres 
sikringstiltak i gangfeltet for å redusere fartsnivået. Det foreslås å gjennomføre 
samme tiltak som i gangfeltet lenger nord.  


For å redusere ulempene for busstrafikken langs Osloveien (ca. 1409150 busser per 
virkedag) kan det vurderes å bruke fartsputer i stedet for opphøyd gangfelt i begge 
gangfelt. I tillegg kan det vurderes å redusere fartsgrensen langs Osloveien lokalt 
bl.a. pga. skolene i området. 


3.5 Dimensjonerende trafikk 
Det foreslås å dimensjonere signalanlegget for en situasjon der Eikliveien er helt 
stengt mot Osloveien. I tillegg legges alt nyskapt trafikk til/fra Benterud til krysset 
samt noe næring (bl.a. Etac), men ikke trafikk til/fra bilrelatert virksomhet ved Dr. 
Åstas gate. Videre legges det grunn at gjennomgående trafikk langs Osloveien får 
en trafikkvekst i makstimen i ettermiddagsrush slik at totaltrafikken i krysset får en 
trafikkvekst i tråd med Statens vegvesen sine generelle vekstprognoser fram til 
2025. Statens vegvesen sine generelle vekstprognoser i Buskerud tilsier en årlig 
vekst i perioden fra til 2025 mellom 1 og 2 %. Det forutsettes derfor at trafikken 
totalt sett i signalanlegget øker med 20 % i forhold til dagens telte trafikk.  


 


Figur 8 Årlig generell trafikkvekst (%) for ulike kjøretøykategorier i Buskerud i henhold 


til Statens vegvesen sine generelle vekstprognoser. 


Trafikk på atkomstveien tas fra trafikktellingen + nyskapt trafikk fra prosjektet 
inklusiv noe overført næringstrafikk. Det antas dette gir ca. 120 kjt/t med en 50/50 
fordeling til/fra hvorav ca. 80 kjt/t går til/fra sentrum. Tungtrafikkandelen langs Fv 
35 antas å være ca. 5 % i dimensjonerende time. 


Dette gir en samlet dimensjonerende biltrafikk i ettermiddagsrush som vist i 
figuren under.  
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Figur 9 Dimensjonerende timetrafikk i ettermiddagsrush i 2025 i krysset Fv 35 
Osloveien X Harald Hardrådes gate i Hønefoss. 


Mesteparten av veksten skyldes forutsatt generell trafikkvekst (ca. + 220 kjt/t) i 
Osloveien, men relativt sett (nærmere 60 %) øker trafikken mest i sideveien. Hvis 
krysset med Benterudgata holdes åpen for høyre av og på vil trafikken bli noe 
lavere i krysset. 


Når det gjelder gangsykkeltrafikken foreslås det å legge til grunn 200 gående i 
makstimen i ettermiddagsrush i gangfeltet over Harald Hardrådes gate og 50 
gående i gangfeltet over Osloveien. 


4 Anbefalinger 


Det foreslås å beholde høyre av og høyre på svingebevegelser i retningen sørover 
fra sentrum i krysset Fv 35 Osloveien X Eikliveien samt å forby venstresvinger i 
det samme krysset. Samtidig foreslås det å etablere et opphøyd gangfelt over 
Eikliveien i det samme krysset og evt. stramme opp krysset samt å etablere en 
dråpe i Eikliveien. Signalanlegget dimensjoneres imidlertid som om krysset er 
stengt. 


Ved Eikli skole bør skoleporten flyttes slik at det blir mest naturlig å benytte  det 
nye signalanlegget. Dette betinger at gjerdene langs Osloveien ved skolen er av en 
slik karakter (også om vinteren med snøhauger) at det ikke frister til bruk av 
uregulerte snarveier over Osloveien. 


Videre anbefales å vurdere å gjennomføre tiltak for å sikre gangfeltet sør for 
Rema1000/Rimi over Osloveien bedre. Opphøyd gangfelt (eller bussputer), bedre 
belysning kan være aktuelle tiltak. Samme tiltak kan vurderes i gangfeltet 80 m sør 
for dette gangfeltet. Samtidig kan det vurderes eventuelt å redusere fartsgrensen 
lokalt forbi skolene i området. 


Av hensyn til fleksibiliteten i veinettet vurderes det som riktig å holde en 
gjenomkjøringsmulighet åpen via Gigstad vei til/fra det nye boligområdet. Det kan 
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da vurderes å etablere noen fartshumper f.eks. langs Gigstad vei for å sikre et lavt 
fartsnivå på dette veivalget. Benterudgata kan også åpnes mot det nye veisystemet. 


Videre anbefales det å gjennomføre tiltak for å forhindre potensielt økt 
gjennomkjøringstrafikk i Eikliveien forbi Hønefoss videregående skole. En 
mulighet er fysisk stenge Eikliveien rett nord for krysset med Bråtaveien. I en tidlig 
fase før veiforbindelsen mellom Gigstads vei og Harald Hardrådes gate er etablert, 
kan man eventuelt stenge Gigstad vei og Alf Westerns vei for gjennomkjøring mot 
Bråteveien (enten fysisk eller ved skilting). I en slik løsning vil Eikliveien holdes 
åpen som busstrasé (linje 227) og for lokaltrafikk. 


Når det gjelder fordeling av trafikk mellom krysset med Eikliveien og Harald 
Hardrådes gate antas anslagsvis ca. ÅDT 39400 å bruke krysset med Eikliveien, 
mens Harald Hardrådes gate får en døgntrafikk på ca. ÅDT 270092800. 


Hvis erfaringene med det nye veisystemet viser at man får lokalt mer 
gjennomkjøringstrafikk enn ønskelig, bør det vurderes nye avbøtende tiltak. F.eks. 
langs den nye adkomstveien i Harald Hardrådes gate.  


Forslag til tiltak er illustrert på figuren under. 


 


Figur 10 Forslag til anbefalte tiltak i veinettet rundt ved Benterud 
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1. Bakgrunn og formål 


 


Kommunen som planmyndighet har myndighet etter flere lovverk som regulerer ulike virksomheter 


som påvirker friluftslivets rammevilkår. Kommunen har dermed ansvar for å tilrettelegge for 


friluftsliv. 


 


Rundt Hønefoss er det for tiden oppstart av flere store planer som tar sikte på endra arealbruk i 


områder som brukes til friluftsliv i dag. I forbindelse med dette ser kommunen behov for en helhetlig 


oversikt og vurdering av disse områdene for å øke bevissthet rundt verdien av områdene.  


 


I tråd med visjon 3 - "Folkehelsekommunen" i kommunens folkehelsemelding 2012-2030 


(høringsperiode 14.09.12 – 10.10.12) ønsker kommunen å ta vare på og utvikle verdier i 


lokalsamfunnet, slik som bynære friluftsområder, sosiale møteplasser, turveier og gang- og 


sykkelveier. Samfunnet skal utvikles slik at det blir enkelt å være fysisk aktiv i hverdagen. Utvikling av 


Hønefoss som sykkelby og universelt utformet lokalsamfunn skal prioriteres. Tilrettelegging og 


prioriteringer i lokalsamfunnet skal utvikles i samhandling med brukere og frivillige organisasjoner. 


 


Ett av tre satsingsområder i vedtatt kommunal planstrategi er å stimulere til økt befolkningsvekst. 


Befolkningsvekst og bolyst stimuleres av gode bomiljø med blant annet gode nærområder, sosiale 


møteplasser og blå og grønne strukturer, men det fører også til fokus på fortetting i grønne lunger i 


sentrumsområdene og nedbygging av friluftsområder utafor byen.  


 


Kartlegging og verdisetting av bynære friluftslivsområder kan bidra til riktigere avgjørelser ved 


planoppstart av planer der disse områdene er aktuelle for annet formål, slik som boligbebyggelse og 


næringsaktivitet. Slik kan en sikre gode friluftsområder for dagens og framtidige brukere, og utvikle 
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og ivareta en god tilgang til friluftsområder. Muligheten for bynært og bærekraftig friluftsliv er en 


viktig egenskap ved et nærmiljø, fremmer folkehelse og skaper bolyst. Målet er å bevare viktige 


friluftsområder uten å bremse utvikling innenfor boligbygging og næringsliv i kommunen. 


 


Det er ikke et mål å bevare alle friluftsområdene, men å finne en god balanse mellom bevaring og 


nedbygging der de mest verdifulle områdene bevares. I konflikter mellom friluftsliv og andre formål 


der friluftsformålet må vike for utbygging, kan kartlegginga også være til hjelp i arbeidet med å finne 


et nytt område som kan erstatte det eksisterende friluftsområdet om det opparbeides med 


tilsvarende tilrettelegging.  


 


Resultatene fra denne kartlegginga vil også bli brukt til å markedsføre friluftsområdene, slik at 


innbyggerne, nye som gamle, får oversikt over mulighetene, samt at det blir enklere å oppsøke 


ukjente områder.  


 


Arbeidet er basert på disse dokumentene: 


 St.meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv – ein veg til høgare livskvalitet 


 St.meld. nr. 25 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand 


 PBL § 3-1 f) - fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller (…) 


 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder – håndbok 25-2004, Direktoratet for 


naturforvaltning 


 


2. Organisering av arbeidet 


 


a. Geografisk avgrensning 


Den overordna avgrensinga er valgt på bakgrunn av at konkurranse om arealbruk er størst i og rundt 


Hønefoss. Områdene i og rundt Hønefoss har rekreasjonsverdi for et stort antall mennesker. På 


bakgrunn av dette ser vi ikke det samme behovet for kartlegging og verdisetting ellers i kommunen. 


Det vil i denne kartleggingen derfor fokuseres på større friområder i og rundt Hønefoss. Områdene 


deles inn i indre og ytre sone. 


 


Ytre sone: 


1. Sørumsmarka 


2. Hvelven 


3. Bærenga 


4. Tanbergmoen/Krakstadmarka 


5. Hovsenga 


6. Livmarka 


7. Eggemoen 


8. Børdalsmoen/Hovsmarka 


9. Hensmoen 


10. Kilemoen 


11. Oppenåsen/Heggen 


12. Rognerud 


13. Veienmarka 
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14. Prestmoen 


15. Hvervenmoen 


 


 


Indre sone: 


21. Petersøya 


22. St. Hanshaugen 


23. Schjongslund 


 


 


Denne listen kan innskrenkes eller utvides i løpet av arbeidet.  


 


Hvert friluftsområde er forsøkt avgrensa. Avgrensingene som er foreslått i denne omgang er basert 


på kart, flyfoto og lokalkunnskap. Det har vært ønskelig å dele større sammenhengende områder opp 


i flere små, tilgrensende områder slik at det er lettere å konkretisere bruk i de ulike småområdene.  


b. Arbeidsgruppe 


Hovedansvar: arealplanlegger Ingeborg Faller.  


Medansvar: miljøvernrådgiver Astrid Ehrlinger og arealplanlegger Grethe Tollefsen.  


Digitalisering av kart: konstruktør Stefan Bakken 


 


c. Referansegruppe 


Det dannes ingen egen referansegruppe. Interesseorganisasjoner, idrettsforeninger og andre 


involverte parter vil bli trukket inn i arbeidet ved behov.  


 


d. Styringsgruppe 


Formannskapet 


 


e. Prosess 


 Politisk oppstart: Oppstartsdokument og foreløpig oversikt over friluftsområder legges fram 


for HMA og formannskapet sammen med forslag til vedtak av arbeidets prosess, 


organisering, geografiske omgang og formål, samt plan for oppfølging av arbeidet og 


medvirkning. 


 Høringsperiode: Dokumentene sendes ut på høring til blant anna interesseorganisasjoner for 


å nå brukerne, til kunnskapspersoner og til Fylkesmannen og Fylkeskommunen. I 


høringsperioden ønskes innspill med informasjon og kunnskap om områdene som er med i 


oversikten, i tillegg til forslag til områder som burde eller ikke burde inngå i kartlegginga. 


 Innhenting av kunnskap: Kommunen foretar undersøkelser i form av befaringer og 


undersøkelser for å innhente kunnskap om bruk av områdene og egenskaper ved dem.   


 Politisk vedtak: Formannskapet gjennom HMA vedtar at resultatet av kartlegginga og 


verdisettinga skal inngå i kommuneplanens arealdel.  
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f. Oppfølging og konsekvenser 


Resultatene skal vises på kart med verdisetting og skal inngå i kommuneplanens arealdel. Forslag til 


arealbruksbetegnelse er «bebyggelse og anlegg: fritids- og turistformål» eller «bebyggelse og anlegg: 


uteoppholdsarealer».  


 


Områder med lignende bruk og egenskaper, eller som har potensiale til å få lignende bruk og 


egenskaper, skal sees i sammenheng. Det skal foreslås tiltak som forbedrer områder med potensiale 


slik at de om nødvendig kan erstatte eksisterende friluftsområder når konflikter som omhandler 


arealinteresser oppstår. 


 


g. Metode 


Kartlegginga utføres som en temautredning hvor resultatene inngår i kommuneplanen. Utredninga 


skal behandles politisk og det skal være høringsperioder. Denne metoden er valgt framfor å 


utarbeide en egen kommunedelplan for temaet fordi en på denne måten kan få et like godt resultat 


uten at det krever like mye ressurser som ved utarbeiding av kommunedelplan.  


 


Metoden er basert på metode beskrevet i håndbok 25-2004 Kartlegging og verdsetting av 


friluftsområder. 


 


Områdene gis en identifikasjon med tilhørende egenskapstabell hvor egenskaper området har i dag 


kartlegges, samt områdets potensiale. Basert på disse tabellene og resultater fra 


spørreundersøkelser om bruk vurderes verdien på områdene ved hjelp av vurderingsskjema. 


Karakterene et område får i vurderingsskjemaet avgjør verdien området får.  


 


For å få så god kunnskap om bruk av og egenskaper ved områdene som mulig er det ønskelig å ha 


kontakt med et representativt utvalg av befolkninga i tillegg til ressurspersoner/grupper. Samtidig er 


det ikke ønskelig å bruke for store ressurser på spørreundersøkelser og befaringer. Eventuelle 


undersøkelser som er gjort tidligere vil også brukes.  


 


Følgende metoder for undersøkelse har blitt vurdert: 


1. Sende spørreundersøkelser i posten til et tilfeldig utvalg personer. Metoden er 


omfattende, men om en finner en god måte å plukke ut utvalget av personer på vil 


resultatet kunne bli bra. Vi får oversikt over hvor mange og hvor mange som ikke 


bruker områdene. 


2. Intervjue folk og/eller sette ut spørreundersøkelser i turområdene. På denne måten 


får vi kun svar fra folk vi veit bruker områdene, og dermed ingen oversikt over hvor 


stor andel av befolkningen som ikke bruker dem.  


3. Telle folk og/eller biler i utfartsområdene. Får ingen informasjon om hvorfor folk 


bruker områdene, men et inntrykk av hvor mange som bruker dem. 


4. Enkel spørreundersøkelse/avstemming på nett. Når et utvalg av befolkninga som 


bruker områdene, og kanskje et utvalg som ikke bruker dem.   


 


Det er valgt å benytte alternativ 4. 


Brukerundersøkelsen skal inneholde spørsmål om: bosted, bruk av områder, tidsrom for bruk, osv  
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Forslag til egenskapstabeller for områder: 


 


Oppkjørte løyper vinterstid 


 


Km 


Opparbeida turstier sommerstid 


 


Km 


Lysløyper 


 


Km 


Toaletter 


 


 


Servering/kiosk 


 


 


Størrelse 


 


Km2 


Avstand fra Hønefoss 


 


Km 


Gang- og sykkeladkomst fra Hønefoss 


 


 


Parkering 


 


 


Utsikt og solforhold 


 


 


Planstatus 


 


 


Funksjon (ski, fottur, jogging, sykkel, 


fiske, padling, barnevogn/rullestol, 


bær- og sopplukking, ridning osv) 


 


 


Områdetype (grøntkorridor, 
adkomstsone osv) 


 


Vernestatus 


 


 


Finnes det spesielle 
opplevelseskvaliteter ved området? 
Landskap, historie.  


 


Har området potensiale? Hvordan er 
grunnforhold, terreng, solforhold, 
mikroklima, beliggenhet og 
tilgjengelighet? 
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Forslag til vurderingsskjema: 


 


  1 2 3 4 5 


Bruk Hvor stor er dagens 
brukerfrekvens? 


Liten    Stor 


Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- 
eller kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter? 
 
Har området et spesielt 
landskap? 
Solforhold, mikroklima. 


Ingen    Mange 


Egnethet Er området spesielt godt egna 
for en eller flere 
enkeltaktiviteter som det ikke 
finnes like gode alternative 
områder til? 


Dårlig    Godt 


Tilrettelegging/inform
asjon på stedet/ 
fasiliteter 


Er området tilrettelagt for 
spesielle aktiviteter eller 
grupper? Fasiliteter som 
parkering, toalett, servering 
osv? 


Ikke 
tilrettelagt 


   Høy grad 
av tilrette-
legging 


Kunnskapsverdier Er området egna i 
undervisningssammenheng 
eller har området spesielle 
natur- eller kulturvitenskaplige 
kvaliteter? Brukes det? 


Få    Mange 


Inngrep Er området inngrepsfritt? Utbygd    Inngrepsfri
tt 


Tilgjengelighet/inform
asjon om stedet andre 
steder 


Er tilgjengeligheten god (gang- 
og sykkelvei)? Eventuelt, er 
det potensiale?  


Dårlig    God 


Sommer og/eller 
vinter 


Er området egna til bruk 
sommer og/eller vinter? 


Sommer 
eller vinter 


   Sommer og 
vinter 


 


 


Verdisetting: 


 Svært viktig (kategori A) Omdisponering som forringer friluftslivsinteressen bør ikke 


forekomme. 


 Viktig (kategori B) Bør ikke omdisponeres. Dersom ingen andre alternativer finnes bør det 


foretas grundige vurderinger av rekreasjonsverdiene.  


 Et område registreres som friluftslivsområde (kategori C) om det ikke får godt resultat etter 


kriteriene. Kan omdisponeres etter grundige vurderinger av rekreasjonsverdiene. 


 Et område registreres ikke som friluftsområde (kategori D) om det ikke blir verdsatt som A, B 


eller C. 


 


Vurderingsskjema, verdisetting og egenskapstabell er forslag og vil kunne revideres/forandres i løpet 


av arbeidet.  
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3. Framdriftsplan 


 18.02/04.03 (HMA) og 12.03 (FS):  


- Oppstartsdokumentet og en foreløpig oversikt over friluftsområdene legges fram for 


formannskapet via hovedkomiteen for miljø og areal (HMA), som avgjør oppstart av 


kartlegginga.  


- I den foreløpige oversikten presenteres grunnleggende kunnskap vi har i dag om de 


ulike områdene.  


 


 Vinter og vår/sommer 2013:  


- Høringsperiode.  


- Behandling av eventuelle innspill.  


- Innsamling av kunnskap. Befaringer utføres vinter og vår/sommer. 


Spørreundersøkelser utføres. 


 


 Sommer 2013:  


- Endelig dokument med kart legges fram for vedtak i HMA og formannskapet.  


- Legges inn i kommuneplanen med egne formål. 


 


Vedlegg 


1. Oversiktskart friluftsområder 


2. Detaljkart som viser de enkelte områdene med forslag til avgrensing 
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Ytre sone 
 


 


ID 01 Sørumsmarka 


 


 


 
 


Areal: ca. 3,2 km2 


Planstatus:   


 LNF-område i kommuneplanen 
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ID 02 Hvelven 


 


 


 


 
 


 


 


Areal: ca. 362 daa 


Planstatus:  


 Reguleringsplan 268 – 02 Myra og Hvelven omfatter den nordlige delen av friluftsområdet – 


formål friområde og boligbebyggelse.  


 Kommuneplan: LNF-område 
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ID 03 Bærenga 


 


 


 
 


 


Areal: ca. 456 daa 


Planstatus:  


 Kommuneplan: LNF-område 
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ID 04 Tanbergmoen/Krakstadmarka 


 


 


 
 


 


Areal: ca. 1,5 km2 


Planstatus:  


 Kommuneplan: LNF-område, friområde langs elva 
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ID 05 Hovsenga 


 


 


 
 


 


Areal: ca. 85 daa 


Planstatus:  


 Kommuneplan: Båndlagt etter lov om naturvern 
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ID 06 Livmarka 


 


 


 
   


 


 


Areal: ca. 207 daa 


Planstatus:  


 Kommuneplan: LNF-område 
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ID 07 Eggemoen 


 


 


 
 


 


Areal: ca. 9 km2 


Planstatus:  


 Reguleringsplan 208 Nærøvingsområde Eggemoen med spesialområde "forsvaret ". 


 Reguleringsplan 367 Eggemoen næring, industriområde og flyplass: planprogram fastsatt. 


 Reguleringsplan 375 Områderegulering for næring-industri på Eggemoen: planprogram 


fastsatt 


 Kommuneplan: LNF-område. I bebygde områder: flyplass, erverv, annet byggeområde, 


avfallsbehandling og offentlige bygninger. 


 Kommuneplan: aktuell korridor for ny rv. 35 sørøst i området 
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ID 08 Børdalsmoen/Hovsmarka 


 


 


 
 


   


Areal: ca. 1,4 km2 


Planstatus:  


 Reguleringsplan 155 Hovsmarka: jord- og skogbruk og anlegg for lek, idrett og sport 


 Reguleringsplan 259 Hovsmarka næringsområde: 1. gangsbehandla juni 2012 


 Kommuneplan: friområde, erverv og bygninger med særskilt allmennyttig formål 
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ID 09 Hensmoen 


 


 


 


 


Areal: ca. 1,9 km2 


Planstatus:  


 Kommuneplan: eksisterende og framtidig masseuttak og LNF-område 
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ID 10 Kilemoen 


 


 


 
 


 


Areal: ca. 1,6 km2 


Planstatus:  


 Reguleringsplan 344 Kilemoen midtre: planprogram fastsatt november 2011. 


 Reguleringsplan 354 Ringerike vannverk på Kilemoen: planarbeid igangsatt 


 Kommuneplan: framtidig masseuttak og LNF-område med grunnvann 
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ID 11 Oppenåsen/Heggen 


 


 


 
 


 


Areal: ca. 9 km2 


Planstatus:  


 Kommuneplan: LNF-område og annet byggeområde - golfbane 
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ID 12 Rognerud 


 


 


 
 


 


Areal: ca. 2 km2 


Planstatus:  


 Kommuneplan: LNF-område 
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ID 13 Veienmarka 


 


 


 
 


Areal: ca. 262 daa 


Planstatus:  


 Kommuneplan: båndlagt etter lov om kulturminner 


 


 


 


 







Bynære friluftsområder i Hønefoss – karlegging og verdisetting, oppstartsdokument. Vedlegg 2. 


 


14 
 


ID 14 Prestmoen 


 


 


 
 


 


Areal: ca. 1,3 km2 


Planstatus:  


 Kommuneplan: LNF-område 


 


 


 


 


 


 


 







Bynære friluftsområder i Hønefoss – karlegging og verdisetting, oppstartsdokument. Vedlegg 2. 
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ID 15 Hvervenmoen 


 


 


 
 


 


 


Areal: ca. 691 daa 


Planstatus:  


 Kommuneplan: LNF-område 


 







Bynære friluftsområder i Hønefoss – karlegging og verdisetting, oppstartsdokument. Vedlegg 2. 
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Indre sone 
 


 


ID 21 Petersøya 


 


 


 
 


Areal: ca. 60 daa 


Planstatus:  


 Reguleringsplan 129 Pettersøya: friområder, offentlige bygninger, vei og gangvei 


 Kommuneplan: friområde 







Bynære friluftsområder i Hønefoss – karlegging og verdisetting, oppstartsdokument. Vedlegg 2. 


 


17 
 


ID 22 St. Hanshaugen 


 


 


 
 


 


Areal: ca. 25 daa 


Planstatus:  


 Reguleringsplan 7 Hønefoss: grøntområde 


 Kommuneplan: friområde 







Bynære friluftsområder i Hønefoss – karlegging og verdisetting, oppstartsdokument. Vedlegg 2. 
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ID 23 Schjongslund 


 


 
 


 


 


 


 


 


Areal: ca. 183 daa 


Planstatus:  


 Reguleringplan 298-03 Schjongslunden: friområde, offentlig eller privat tjenesteyting, 


idrettstadion, andre idrettsanlegg, vei, forretning/kontor 


 Kommuneplan: friområde 


 


 








Bynære friluftsområder i Hønefoss – karlegging og verdisetting, oppstartsdokument. Vedlegg 1. 


 


 


 





















 


RINGERIKE KOMMUNE 
 


 


 


MØTEPROTOKOLL 
NR 3 


Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 


Møtested: Formannskapssalen    
Møtedato: 04.02.2013 Tid: 16.00 – 18.00 


 
Innkalte: 
Funksjon                     Navn           Forfall Møtt for 
Leder Arne Broberg   
Nestleder Asbjørn Jarle Holth FO  
Medlem Steinar Larsen   
Medlem Anne Katrine Korneliussen   
Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   
Medlem Mari Johnsen Viksengen   
Medlem Ole-Gunnar Øhren   
Medlem Viggo Emil Elstad   
Medlem Lise H Kihle Gravermoen FD  
Varamedlem Ivar Eskestrand  Asbjørn Jarle Holth 
Barnas representant     Geir Svingheim                         FO 
Lise Kihle Gravermoen var tilstede under behandling av sak 18/13. 
 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 


Kommunalsjef Knut E. Helland 
Fra miljø- og arealforvaltning: Arne Hellum,  Astrid Ehrlinger og 
Guro Skinnes 


 
Behandlede saker:  Fra og med sak  10/13 


til og med sak   18/13 
 
 
 
Møteprotokollen godkjennes: 
 
 
 
Arne Broberg (sign.) Asbjørn Holth (sett) Viggo Elstad (sign.) 
 
 
 
Møtesekretær: 
 
Ingebjørg Faltin 
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 


 
10/13 13/38  
 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE  14.01. OG 22 .01. 


2013    
 
11/13 13/39  
 REFERATSAKER     
 
12/13 12/2060  
 GNR.31/26 - ELVIKA - DELING AV EIENDOM  
 
13/13 12/2061  
 GNR.39/2 - RINGVOLD - DELING AV EIENDOM  
 
14/13 12/1043  
 GNR.50/109-7 - ØVRE BEGNAMOEN 8 - KLAGE PÅ AVSLAG FOR 


BRUKSENDRING  
 
15/13 13/40  
 DELEGASJONSSAKER    
 
16/13 08/1662  
 GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING  
 
17/13 11/1188  
 VANNREGION VEST- VIKEN- HØRINGSUTTALELSE: 


VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL I 
VANNOMRÅDER TYRIFJORDEN OG VALDRES  


 
18/13 12/746  
 0605_313-01 DETALJREGULERING FOR "BYPORTEN" - 2. 


GANGSBEHANDLING  
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10/13  
GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 14.01. OG 22.0 1. 2013    
 
Vedtak: 
 
Møteprotokollene for ovennevnte møter godkjennes. 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollene for ovennevnte møter godkjennes. 
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11/13  
REFERATSAKER     
 
Vedtak: 
 
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A Brev fra Miljø- og arealforvaltning, datert 15.01.2013 vedr. Gnr.103/65 – 
 Ringkollveien 107 
B Notat fra rådmannen, datert 21.01.2013 vedr. Arbeidet med Vannforskriften 
 vannområdene i Ringerike kommune 
C Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 18.01.2012 vedr.  
 Markaloven -Retningslinjer for saksbehandling for gjerder i Marka – 
 Reguleringsplan – Spørsmål  om regler for gjerder i marka 
D Invitasjon, datert 28.01.2013 (E-mail fra miljø- og arealforvaltning) 
 
Behandling: 
 
Utdelt på møtet: 
 
D Invitasjon, datert 28.01.2013 (E-mail fra miljø- og arealforvaltning) 
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12/13  
GNR.31/26 - ELVIKA - DELING AV EIENDOM  
 
Vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknaden om fradeling og til 
rådmannens saksframlegg. 
 


1. Hovedkomiteen finner at fordelene med å gi dispensasjon fra deleforbudet i 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 er klart større enn ulempene, og at hensynene bak 
bestemmelsene i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. 


2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon fra deleforbudet i 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 


3. Fradelingen av parsell på ca 16 dekar med påstående fritidsbolig godkjennes i henhold 
til Plan- og bygningslovens § 20-1 m) og § 26-1. 


4. Under henvisning til jordlovens § 12 godkjennes fradeling av parsell på 16 dekar med   
påstående fritidsbolig fra Ringvold gård, gnr. 39, bnr. 2 i Ringerike. 


5. Myndighet til å viderebehandle saken etter Jordloven og Plan- og bygningsloven, 
delegeres til rådmannen. 


 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
   
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknaden om fradeling og til 
rådmannens saksframlegg. 
 
1. Hovedkomiteen finner at fordelene med å gi dispensasjon fra deleforbudet i 
 kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 er klart større enn ulempene, og at hensynene bak 
 bestemmelsene i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon fra deleforbudet i 
 kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 
3. Fradelingen av parsell på ca 16 dekar med påstående fritidsbolig godkjennes i henhold 
 til Plan- og bygningslovens § 20-1 m) og § 26-1. 
4. Under henvisning til jordlovens § 12 godkjennes fradeling av parsell på 16 dekar med   
 påstående fritidsbolig fra Ringvold gård, gnr. 39, bnr. 2 i Ringerike. 
 
 
 
5. Myndighet til å viderebehandle saken etter Jordloven og Plan- og bygningsloven, 
 delegeres til rådmannen. 
 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
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13/13  
GNR.39/2 - RINGVOLD - DELING AV EIENDOM  
 
Vedtak: 
 
 
Hovedkomiteen viser til søknad om fradeling av bolig, til søknad om dispensasjon fra 
deleforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og til rådmannens saksframlegg. 
 
1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak  deleforbudet i 
 kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt.   
 Videre anses fordelene ved å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene at det  
 kan  dispenseres. 
2. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon 
 fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 
3. Søknaden om fradeling av tomt for eksisterende bolighus slik at  det blir en 
 boligeiendom med en enebolig, godkjennes i henhold til Plan- og bygningslovens 
 § 20-1 m. 
4. Under henvisning til jordlovens § 12 godkjennes fradeling av bolighus med tomt inntil 
 ca 1,3 dekar som omsøkt fra Ringvold gård, gnr. 39, bnr. 2 i Ringerike. 
5. Arealet skal være som vist på vedlagte kart M 1:500, ca 1.300 m² 
6. Behov for å sikre eventuelle rettigheter til vei, vann og/eller avløp forutsettes å kunne 
 tas inn i skjøtet. 
7.        Saken oversendes til rådmannen (v/ oppmålingskontoret) for videre behandling. 
8. Myndighet til å viderebehandle saken inkludert ilegging av saksbehandlingsgebyrer, 
 delegeres til rådmannen. 
Dette vedtaket kan etter forvaltningslovens bestemmelser påklages. Klagen må fremmes 
innen tre uker fra brevet er mottatt. En eventuell klage rettes til Fylkesmannen i Buskerud, 
men sendes via Ringerike kommune og Landbrukskontoret for Ringerike og Hole. Se 
vedlagte orientering om klageadgang etter plan- og bygningsloven. 
 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen viser til søknad om fradeling av bolig, til søknad om dispensasjon fra 
deleforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og til rådmannens saksframlegg. 
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1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak  deleforbudet i 
 kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt.   
 Videre anses fordelene ved å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene at det  
 kan  dispenseres. 
2. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon 
 fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 
3. Søknaden om fradeling av tomt for eksisterende bolighus slik at  det blir en 
 boligeiendom med en enebolig, godkjennes i henhold til Plan- og bygningslovens 
 § 20-1 m. 
4. Under henvisning til jordlovens § 12 godkjennes fradeling av bolighus med tomt inntil 
 ca 1,3 dekar som omsøkt fra Ringvold gård, gnr. 39, bnr. 2 i Ringerike. 
5. Arealet skal være som vist på vedlagte kart M 1:500, ca 1.300 m² 
6. Behov for å sikre eventuelle rettigheter til vei, vann og/eller avløp forutsettes å kunne 
 tas inn i skjøtet. 
7.        Saken oversendes til rådmannen (v/ oppmålingskontoret) for videre behandling. 
8. Myndighet til å viderebehandle saken inkludert ilegging av saksbehandlingsgebyrer, 
 delegeres til rådmannen. 
Dette vedtaket kan etter forvaltningslovens bestemmelser påklages. Klagen må fremmes 
innen tre uker fra brevet er mottatt. En eventuell klage rettes til Fylkesmannen i Buskerud, 
men sendes via Ringerike kommune og Landbrukskontoret for Ringerike og Hole. Se 
vedlagte orientering om klageadgang etter plan- og bygningsloven. 
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14/13  
GNR.50/109-7 - ØVRE BEGNAMOEN 8 - KLAGE PÅ AVSLAG FOR 
BRUKSENDRING  
 
Vedtak: 
 


1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen viser til saksframlegg og 
saksprotokoll i sak 107/12, til klage fra Ståle Gulbrandsen, til befaringer og til 
Rådmannens saksframlegg. 


2. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen kan ikke se at det har kommet nye 
momenter i saken som kan sies å være vesentlige og som tilsier at vedtak som ble 
fattet i sak 107/12 bør endres.  


3. Klagen tas ikke til følge. 
4. Saken oversendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 


Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme. Viggo Elstad stemte i mot.  
 
Forslag til vedtak: 
 


1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen viser til saksframlegg og 
saksprotokoll i sak 107/12, til klage fra Ståle Gulbrandsen, til befaringer og til 
Rådmannens saksframlegg. 


2. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen kan ikke se at det har kommet nye 
momenter i saken som kan sies å være vesentlige og som tilsier at vedtak som ble 
fattet i sak 107/12 bør endres.  


3. Klagen tas ikke til følge. 
4. Saken oversendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 







  


Side 9 av 14 


 
 
 
  
15/13  
DELEGASJONSSAKER    
 
Vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
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16/13  
GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING  
 
Vedtak: 
 


1. Utredningen om gravplasser i Ringerike kommune tas med som et innspill til arbeidet 
med revisjon av kommuneplanens arealdel, samt annet arbeid i forbindelse med 
forvaltning av Ringerikes gravplasser.  


2. Gravplassene betraktes som en del av lokalsamfunna. Det er ønskelig å opprettholde 
dagens desentraliserte struktur og utvide der det er behov. Det skal ikke være 
sentralgravplass. 


3. Ringerike kirkelige fellesråd ønsker at det opparbeides en livssynsnøytral gravplass på 
Ringerike. Ut fra anleggs- og driftsøkonomiske hensyn vil ikke kommunen gå inn for 
dette nå.  


4. Det tas sikte på å avskaffe kremasjonsavgiften.  
5. Kommunen anbefaler at fellesrådet utarbeider en bevaringsplan for gravplassene i 


Ringerike. 
 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt, som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 
formannskapet. 
 
Forslag til vedtak: 
 


1. Utredningen om gravplasser i Ringerike kommune tas med som et innspill til arbeidet 
med revisjon av kommuneplanens arealdel, samt annet arbeid i forbindelse med 
forvaltning av Ringerikes gravplasser.  


2. Gravplassene betraktes som en del av lokalsamfunna. Det er ønskelig å opprettholde 
dagens desentraliserte struktur og utvide der det er behov. Det skal ikke være 
sentralgravplass. 


3. Ringerike kirkelige fellesråd ønsker at det opparbeides en livssynsnøytral gravplass på 
Ringerike. Ut fra anleggs- og driftsøkonomiske hensyn vil ikke kommunen gå inn for 
dette nå.  


4. Det tas sikte på å avskaffe kremasjonsavgiften.  
5. Kommunen anbefaler at fellesrådet utarbeider en bevaringsplan for gravplassene i 


Ringerike. 
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17/13  
VANNREGION VEST- VIKEN- HØRINGSUTTALELSE: VESENTLIG E 
VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL I VANNOMRÅDER TYRIFJORDEN OG 
VALDRES  
 
Vedtak: 
 


1. Ringerike kommune er i store trekk enig i de utfordringene for forvaltning av vassdragene, 
slik dokumentene påpeker. Hovedutfordringer er knyttet til jordbruk, spredte avløp og annen 
menneskelig påvirkning.  Steinsfjorden, som er en del av Tyrifjorden, har spesielle 
utfordringer.  


2. Arbeidet med Vanndirektivet er svært ressurskrevende for kommunene. Ringerike kommune 
anbefaler at det ses på muligheten for å overføre mer ressurser til kommunene for 
gjennomføring av dette arbeidet og at arbeidsformen til vannforskriftsarbeidet er under stadig 
evaluering.  


3. Gjennomføring av tiltak for å bedre vannkvalitet vil kunne pålegge myndigheter, sektorer (slik 
landbruk) og privatpersoner betydelige utgifter. Ringerike kommune anser det som viktig at de 
nødvendige tiltak for å oppnå minst «GOD» vannkvalitet i vannforekomstene i kommunen, utføres. 
Det er derfor stort behov for avklaring og innføring av økonomiske og juridiske virkemidler og 
støttemuligheter. 
 
Protokolltilførsel fra Steinar Larsen (Ap) følger saken: 
 
HEFTE 13.14  TYRIFJORDEN VANNOMRÅDE 
 
Side 7.  Om vannområdet og vannforekomstene.  
I følge kjentfolk har strømforholdene ut fra utløpet av Storelven  og inn i Tyrifjorden, 
gjennom tidene forandret løp. Det går frem at det gikk 50 år fra at elven hadde et utløp mot 
Ask, og siden sakte rettet seg inn etter Røyselandet i rett strekning Vikersund. 
 
Dette har de siste årene forandret seg, fordi ved utløpet har grunneiere fylt opp utløpet med 
stengsler som masse og steiner. 
 
Dette er meget uheldig fordi den store stammen med Krøkle som lever på dypet ved Sylling, 
merker  på strømmen når vandringen med Sognaelven skal starte på våren. Den siste store 
vandringen var i 1968. Siden har den nesten ikke forekommet, grunn at strømforholdene om 
våren går mot Ask og følger Tyristandlandet mot Vikersund.  Det har store følger for ørret i 
fjorden, som nå er nesten borte fra fjorden. Det kan nevnes at i 50 årene ved Breien/Ask fisket 
opp mange hundre kilo om våren. 
 
Derfor må en nå åpne løpet ved Onsaker Camping, slik at vannmassene ved storflom kan gå 
rett ut i fjorden, og ikke bli hindret slik som nå. Slik som det er nå har elven ingen mulighet å 
bryte seg gjennom. 
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Det er en kjent sak at ørret og laks står og venter på at vannføring i elven er riktig før den 
starter vandringen til gyteplassen. 
 
Derfor er det viktig at naturen får råde ved  utløpet av Storelven.  
 
Side 47. Fremtidig økt vannuttak i Holsfjorden 
Selv om middelvannføring til Tyrifjorden er ca. 170 m2/s og et uttak på 12 m2/s er ca. 7 % 
av totalen, må en ta sikte på at vannstanden ikke må gå under den minste normale 
vannstanden som vassdragsvesenet har satt. 
 
Dette går da utover alle anlegg som brygger og andre faste ordninger som ligger rundt 
fjorden. 
 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt, med endring av punkt 1,  
siste setning endres til: 
 
----- Steinsfjorden, som er en del av Tyrifjorden, har spesielle utfordringer.  
 
Steinar Larsen (Ap) bad om protokolltilførsel som følger saken: 
 
Steinsfjorden, som er en del av Tyrifjorden, har spesielle utfordringer.  
 
HEFTE 13.14  TYRIFJORDEN VANNOMRÅDE 
 
Side 7.  Om vannområdet og vannforekomstene.  
I følge kjentfolk har strømforholdene ut fra utløpet av Storelven  og inn i Tyrifjorden, 
gjennom tidene forandret løp. Det går frem at det gikk 50 år fra at elven hadde et utløp mot 
Ask, og siden sakte rettet seg inn etter Røyselandet i rett strekning Vikersund. 
 
Dette har de siste årene forandret seg, fordi ved utløpet har grunneiere fylt opp utløpet med 
stengsler som masse og steiner. 
 
Dette er meget uheldig fordi den store stammen med Krøkle som lever på dypet ved Sylling, 
merker  på strømmen når vandringen med Sognaelven skal starte på våren. Den siste store 
vandringen var i 1968. Siden har den nesten ikke forekommet, grunn at strømforholdene om 
våren går mot Ask og følger Tyristandlandet mot Vikersund.  Det har store følger for ørret i 
fjorden, som nå er nesten borte fra fjorden. Det kan nevnes at i 50 årene ved Breien/Ask fisket 
opp mange hundre kilo om våren. 
 
Derfor må en nå åpne løpet ved Onsaker Camping, slik at vannmassene ved storflom kan gå 
rett ut i fjorden, og ikke bli hindret slik som nå. Slik som det er nå har elven ingen mulighet å 
bryte seg gjennom. 
 
Det er en kjent sak at ørret og laks står og venter på at vannføring i elven er riktig før den 
starter vandringen til gyteplassen. 
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Derfor er det viktig at naturen får råde ved  utløpet av Storelven.  
 
Side 47. Fremtidig økt vannuttak i Holsfjorden 
Selv om middelvannføring til Tyrifjorden er ca. 170 m2/s og et uttak på 12 m2/s er ca. 7 % 
av totalen, må en ta sikte på at vannstanden ikke må gå under den minste normale 
vannstanden som vassdragsvesenet har satt. 
 
Dette går da utover alle anlegg som brygger og andre faste ordninger som ligger rundt 
fjorden. 
 
Forslag til vedtak: 
 


1. Ringerike kommune er i store trekk enig i de utfordringene for forvaltning av 
vassdragene, slik dokumentene påpeker. Hovedutfordringer er knyttet til jordbruk, 
spredte avløp og annen menneskelig påvirkning. Steinsfjorden er en del av Tyrifjorden 
som har spesielle utfordringer.  


2. Arbeidet med Vanndirektivet er svært ressurskrevende for kommunene. Ringerike 
kommune anbefaler at det ses på muligheten for å overføre mer ressurser til 
kommunene for gjennomføring av dette arbeidet og at arbeidsformen til 
vannforskriftsarbeidet er under stadig evaluering.  


3. Gjennomføring av tiltak for å bedre vannkvalitet vil kunne pålegge myndigheter, 
sektorer (slik landbruk) og privatpersoner betydelige utgifter. Ringerike kommune 
anser det som viktig at de nødvendige tiltak for å oppnå minst «GOD» vannkvalitet i 
vannforekomstene i kommunen, utføres. Det er derfor stort behov for avklaring og 
innføring av økonomiske og juridiske virkemidler og støttemuligheter. 
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18/13  
0605_313-01 DETALJREGULERING FOR "BYPORTEN" - 2. 
GANGSBEHANDLING  
 
Vedtak: 
 


 
1. 0605_313-01 detaljregulering for «Byporten» med tilhørende reguleringsbestemmelser 


vedtas. 
2. De deler av detaljregulering nr.0605_313 Byporten, vedtatt 12.11.09, som blir berørt av 


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


 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt, som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 
formannskapet. 
 
Forslag til vedtak: 
 


1. 0605_313-01 detaljregulering for «Byporten» med tilhørende reguleringsbestemmelser 
vedtas. 


2. De deler av detaljregulering nr.0605_313 Byporten, vedtatt 12.11.09, som blir berørt 
av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 
bestemmelser, oppheves. 


 
 
 
  








 
 


 Planer under arbeid februar 2013, oversiktskart  
 


 


 





